
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013לשנת 



 כללי –פרק א' 
 

 רקע  .1

)להלן: איגוד ערים אזור איילון )ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה(  1.1

הוקם מכוח צו איגוד ערים אזור איילון )ביוב, ביעור יתושים  "האיגוד"(

  להלן: "הצו המקים"(.) 1973 –וסילוק אשפה(, תשל"ג 

האיגוד לטפל בענייני ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה  תפקידו של  1.1

 לצו(.  4)סעיף 

עיקר פעילות האיגוד הינו העיסוק בטיהור שפכים באמצעות המכון  1.1

ביעור היתושים מהווה רק חלק  )להלן: "המט"ש"(;לטיהור שפכים 

 קטן מהפעילות, ואתר הטמנת האשפה אינו פעיל.  

ו עד להבאתם לרמה של קולחים המט"ש מטפל בשפכים המוזרמים אלי 1.1

שניוניים, המיועדים בשלב ראשון להשקיה מוגבלת עם אפשרות של 

 שדרוג לאיכות שלישונית בהמשך. 

נפש  300,000המט"ש תוכנן לתת מענה בשלב הראשון לאוכלוסייה של  1.1

עם  )להלן: "מקי"(,מטר קוב ליממה  54,000בכמות שפכים יומית של 

 אפשרות להרחבה בעתיד. 

די לתת מענה לרמת הטיפול ואיכות הקולחין הנדרשת כיום )איכות כ 1.1

ותקנות בריאות העם )תקני  שלישונית(, על פי החלטת ועדת ענבר

)להלן:   1020 -איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע 

 נדרש לשדרג ולהשלים את המט"ש הקיים.   -"תקנות בריאות העם"(

הרשויות החברות כיום באיגוד הן: עיריית רמלה, עיריית לוד, מועצה  1.1

אזורית גזר, מועצה אזורית עמק לוד, מועצה אזורית חבל מודיעין, מועצה 

ספי מקומית באר יעקב, מועצה מקומית בית דגן. על פי הסברי הדוח הכ

, עיריות אור יהודה ויהוד פרשו מחברותם באיגוד ביום 2011של שנת 

 בהתאמה, לפי הסכם.  31.12.10וביום  31.2.2005

המט"ש מטפל בשפכי הרשויות החברות באיגוד המזרימות שפכים  1.1

למט"ש מלבד המועצה האזורית עמק לוד שאינה מטפלת בשפכים 

גוד המט"ש, מטפל באמצעות האיגוד. בנוסף לרשויות החברות באי

האיגוד גם בשפכי עיריית מודיעין, תאגיד מי מודיעין, מועצת שוהם 

 ועיריית מודיעין עלית שאינן חברות בו. 

 

 

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/maim43_1.pdf
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/maim43_1.pdf


 

 מטרת הביקורת  .2

 בדיקת נושאים הקשורים לניהול ולתפעול המט"ש, כמפורט להלן.  1.1

נערך דוח ביקורת באיגוד מטעם אגף בכיר  2002יצוין, כי בשנת  1.1

שויות המקומיות במשרד הפנים. בביקורת הנוכחית לביקורת בר

נבדקו, בין היתר, מרבית הליקויים שהועלו בדו"ח הביקורת של 

משרד הפנים, וזאת לצורך מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום 

 המלצות. 

 

 תכנית הביקורת  .3

 . 2013יולי  – 2012הביקורת בוצעה  בחודשים אוגוסט 

 מסגרת הביקורת: להלן פירוט הנושאים שנבדקו ב 

 עדכון הצו המקים .א

 תקציב האיגוד ודוחות כספיים  .ב

 נהלי האיגוד  .ג

 מועצת האיגוד  .ד

 מינוי והתכנסויות של ועדות האיגוד  .ה

 בקרה וביקורת  .ו

 עובדי האיגוד  .ז

 התקשרויות בחוזים עם קבלנים  .ח

 עריכת מכרזים ורכישות באיגוד  .ט

 פעילות האיגוד כללי  .י

 פעילות המכון לטיהור שפכים  .יא

 ר סילוק האשפה של האיגודאת  .יב

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מתודולוגיה .4

 הביקורת קיימה שיחות ופגישות עם מנהלנית האיגוד ומבקר האיגוד.   

 כמו כן עיינה הביקורת במסמכים רבים,  ביניהם:  

 2012 -2010דוחות כספיים לשנים  -

  2012הצעת תקציב לשנת   -

 2011בקשה לאישור תקציב מרשות המים לשנת   -

 ים של עובדי האיגודרשימת התקנ -

 מדגם מכרזים עם קבלנים וחוזים שנחתמו עימם  -

 2010פרוטוקולים של ישיבות מועצת האיגוד משנת   -

 מדגם פרוטוקולים של ישיבות ועדת מכרזים -

 מדגם פוליסות ביטוח ואישורי קיום ביטוח של קבלנים  -

 בקשות לצווי הרשאה להגלשת קולחין לנחלים  -

 האיגוד  העתקים מפנקסי המחאות של -

 הסכמים עם לקוחות )חברת החשמל, עיריית מודיעין עילית( -

מכתב בקשה לוועדת חריגים על פי תקנות בריאות העם והחלטת  -

 הוועדה 

 מסמכים רלוונטיים נוספים.   -

טיוטת דו"ח הביקורת הועברה פעמיים להתייחסויות מנהלנית האיגוד והיועץ המשפטי 

 שלו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמצית ממצאים

 עדכון הצו המקיםאי  .1



אינו מעודכן וכי סכומי הכסף המופיעים בו  1973נמצא, כי הצו המקים משנת 

נקובים בלירות. ללא עדכון הצו, קיים קושי ביישום חלק מהוראותיו. כמו כן, הצו 

מונה עיריות שפרשו מהאיגוד לפני שנים כחברות באיגוד. יצוין, כי גם בדוח 

 -על אי עדכון הצו, ולמרות שחלפו למעלה מ הוער לאיגוד 2002הביקורת בשנת 

הצו לא עודכן. יועמ"ש האיגוד מסר בהתייחסותו לממצא זה כי תיקון  –שנים  10

צו ההקמה אינו בסמכות האיגוד אלא בסמכות המדינה, וכי מדובר בהוראות 

ארכאיות וחסרות חשיבות. לדעת הביקורת, על האיגוד לפעול לתיקון הצו על 

מיוחד אם הוא סבור שקיימות בו הוראות בלתי רלוונטיות שיש ידי המדינה, ב

 לשנותן. 

 

 תקציב האיגוד ודוחות כספיים  .1

ניתן בדיעבד,  2012ו  2011אישור רשות המים והביוב לתקציב האיגוד לשנים  1.1

בניגוד להוראות החוק, שמהן משתמע כי אישור התקציב צריך להתבצע 

לתקציב המאושר. יועמ"ש האיגוד מראש, ואין לשלם סכומים שאינם בהתאם 

מסר בהתייחסותו כי עד לאישור התקציב החדש פועל האיגוד כמקובל על 

בסיס התקציב של שנה קודמת, והוא אינו יכול לחדול מפעילותו עקב אי אישור 

 2011תקציב במועד. גזברית האיגוד מסרה בהתייחסותה כי במהלך שנת 

הן ניתן היה לקבוע את תקציב התקבלו החלטות חשובות אשר רק בעקבותי

. הביקורת מציינת 2012האיגוד לאותה שנה. היא לא נמקה את האיחור לשנת 

שוב כי על פי הוראות החוק הברורות, פעילות האיגוד צריכה להתנהל על פי 

התקציב שאושר מראש לאותה שנה, ומכאן שעל האיגוד לפעול לגיבוש 

ומראש, על מנת שיוכל להמשיך  התקציב ולהגישו לאישור רשות המים במועד

 לפעול מבלי להפסיק את פעילותו. 

, 14.4.11אושר על ידי מועצת האיגוד רק בתאריך  2011התקציב עבור שנת  1.1

חודשים פעל  4חודשים לאחר תחילת השנה. משתמע, כי במשך  4כלומר 

האיגוד בלא שהתקציב אושר על ידי מועצת האיגוד. מנהלנית האיגוד מסרה 

כי מפאת הקושי לזמן ולקיים ישיבות איגוד אי אפשר לאשר את בתגובה 

התכנסה ישיבה  4.10.10התקציב במועד. הביקורת מבקשת להעיר, כי בתאריך 

וראוי היה להביא את נושא אישור התקציב בתאריך זה, על מנת שתקציב שנת 

 יאושר מראש.  2011

בות מסעיפי התקציב עולה, כי בוצעו חריגות ר 2011מעיון בדוח הכספי לשנת   1.1

 11. חריגות אלה נוגדות את הוראת סעיף 77.23% -ובשיעורים ניכרים עד ל

לחוק איגוד ערים האוסר על חריגה מהתקציב ללא אישור מועצת האיגוד 

ואישור רשות המים. רואה החשבון של האיגוד הוסיף בהתייחסותו הסברים 

 לחריגות )ראה הסבר לחריגות בגוף הדוח(.



 

 

 איגודנהלי ה .3

אין לאיגוד נהלי עבודה כתובים המסדירים את פעילותו מלבד בנושא מכרזים. 

היועמ"ש של האיגוד ומנהלנית האיגוד מסרו בהתייחסותם כי האיגוד מצוי 

בתהליך קבלת הצעות לכתיבת נהלים.  הביקורת מעירה, שכללי המנהל 

וסדר התקין מחייבים שפעילות האיגוד, שהיא בעלת היקף כספי גדול, ת

בנהלים כתובים ומפורטים, לצורך הבהרת תהליכי העבודה לעובדים ולקבלנים, 

ביצועם בהתאם להנחיות ההנהלה והוראות הדין, ולצורך בקרה על תהליכי 

 העבודה.

 

 מועצת האיגוד .4

התקיימו ישיבות  2011מועדים, בשנת  3-התקיימו ישיבות מועצה ב 2010בשנת   1.1

מה ישיבה אחת בלבד )עד למועד הביקורת(. התקיי 2012בשני מועדים ובשנת 

זאת בניגוד להוראות הצו המקים המקנות אמנם ליו"ר האיגוד רשות לכנס 

מסויגת בתנאי שתקוים לפחות  ישיבות מועצה בכל עת שירצה, אך רשות זו

היועץ המשפטי של האיגוד ומנהלנית האיגוד  .ישיבה אחת בכל שלושה חודשים

ה כי הסמכות לכינוס מועצת האיגוד היא סמכות מסרו בהתייחסותם לממצא ז

 שברשות, וכי קיים קושי אמיתי בזימון כל חברי האיגוד.  

, 2012ובשנת  2011ראש מ.מ באר יעקב נעדר מכל הישיבות שהתקיימו בשנת   1.1

וכפועל יוצא יותר משלוש ישיבות רצופות, וזאת בניגוד להוראות הצו המקים 

שיבות רצופות יחדל להיות חבר מועצה(. )הקובע כי חבר שנעדר משלוש י

מנהלנית האיגוד והיועמ"ש של האיגוד הצטרפו להמלצת הביקורת להשתתפות 

 כל חברי המועצה בישיבותיה לפי הוראות הצו המקים. 

עולה, כי  2010ומהדו"ח הכספי לשנת  2010מעיון בפרוטוקולים של שנת  1.1

ה, וזאת על אף שהעיר באותה שנה היו לעיריית לוד רק שני חברים במועצ

 נציגים למועצה.  3זכאית, על פי הצו המקים, למינוי 

 

 מינוי והתכנסויות של ועדות האיגוד    .5

ועדת רכש: הרכב ועדת הרכש שהוקמה על ידי מועצת האיגוד אינו תואם את  1.1

הוראת הצו המקים, מאחר שלא חברים בה חברי מועצת האיגוד כמתחייב 

 ם. לצו המקי 29מהוראות סעיף 

הוועדה התכנסה רק פעם אחת במהלך שנתיים ודיוניה אינם מתועדים   1.1

 בפרוטוקולים כנדרש.  



רכישות האיגוד אושרו בהזמנות מיוחדות על ידי יו"ר האיגוד, המנהלנית  1.1

 והגזברית, ולא על ידי ועדת הרכש.   

בעת מינוי ועדת מנגנון על ידי מועצת האיגוד נקבע כי נציג עיריית לוד יכהן  1.1

כחבר בוועדה. המועצה לא נקבה בשם הנציג, ועל כן לא ברור מיהו חבר 

הוועדה. כמו כן, ועדת מנגנון לא התכנסה מאז מונתה.  לטענת המנהלנית, לא 

 הייתה התכנסות בשל העדר צורך לדיון בוועדה זו.  

 

 

 

 בקרה וביקורת .6

(, 4.10.10)פרוטוקול  2010האיגוד מינה וועדת ביקורת ומבקר פנימי רק בשנת  1.1

 שנים לאחר המלצת דוח הביקורת של משרד הפנים.  8 -כ

לא התכנסה ועדת  -במשך למעלה משנתיים ממועד מינוי וועדת הביקורת   1.1

 הביקורת של האיגוד. 

( לא נדון דו"ח הביקורת 2011כשנה וחצי לאחר תום השנה המבוקרת )  1.1

מנהלנית בוועדת הביקורת של האיגוד.  2011הפנימית של האיגוד לשנת 

נדון דו"ח המבקר  2013האיגוד מסרה בהתייחסותה כי בחודש אפריל 

 לראשונה. 

 עובדי האיגוד   .7

לא מונה  2002ממועד סיום תפקידו של מנכ"ל האיגוד הקודם בשלהי שנת  7.1

שנים. זאת בלא ששר הפנים פטר את  10לאיגוד מנכ"ל, במשך למעלה מ 

)א( לחוק איגוד ערים. 8וראות סעיף האיגוד מחובת מינוי מנכ"ל, ובניגוד לה

חלק מתפקידי המנכ"ל מבוצעים בפועל על ידי מנהלנית האיגוד. היועמ"ש של 

האיגוד מסר בהתייחסותו, כי בית הדין לעבודה קבע בעבר שעל האיגוד 

להחליט על העסקת מנכ"ל בהתאם לצרכיו. כמו כן, לטענת האיגוד אי 

 תפקוד האיגוד אינו נפגע בשל כך.  העסקת המנכ"ל חוסכת כסף רב לאיגוד ו

גזברית האיגוד עדין מועסקת כקבלנית חיצונית ולא כעובדת, בניגוד למשתמע  7.2 

. היועמ"ש מסר 2002מהוראת הצו המקים ובניגוד להערת הביקורת משנת 

בהתייחסותו כי קיימת הנחיה של רשות המים להעסיק בעלי תפקידים במיקור 

רה כי אותה הנחיה נחותה במדרג החקיקתי מהצו חוץ דווקא. הביקורת מעי

המקים, ומכל מקום היא אינה חלה, על פי לשונה, על האיגוד הנדון.    על 

 האיגוד לקבל את אישור המשרד הרלבנטי לאופן העסקתה.

, 1.1.91מאושרת מאוחרת יותר לזו של  האיגוד התבקש למסור רשימת תקנים 7.3 

אין רשימה כזו. לדעת הביקורת, על האיגוד  אך האיגוד השיב בהתייחסותו כי



לדאוג להמציא רשימת תקנים תקפה ועדכנית. במידה שהיקף התקנים אינו 

 מספק את צרכי האיגוד, יש צורך לפנות למשרד הפנים לצורך הגדלת התקן. 

 

 . התקשרויות בחוזים עם קבלנים 8

שבונות" ועבור רואה החשבון מקבל מהאיגוד תשלום עבור "שירותי הנהלת ח 8.1

"בקורת דוחות כספיים". על אף בקשת הביקורת, לא נמסר חוזה ההתקשרות 

נחתם עמו הסכם למשך  1999עמו בגין עריכת ביקורת דוחות כספיים. בשנת 

שנה לגבי מתן שירותי הנהלת החשבונות בלבד, אך חוזה זה לא הוארך, והוא 

ד ומנהלנית האיגוד אינו בתוקף במשך למעלה מעשור.  היועמ"ש של האיגו

מסרו בהתייחסותם לממצא זה כי עדכון כלל ההסכמים של האיגוד עם ספקים 

ונותני שירותים נמצא בטיפול של היועץ המשפטי של האיגוד. להתייחסות היועץ 

 המשפטי לממצא זה לא צורף חוזה חתום, על אף האמור בהתייחסות. 

לא הסכם התקשרות תקף. חודשים ל 4המבקר של האיגוד הועסק במשך כ   8.2

מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה לממצא זה כי הוא מבוסס על טיוטת חוזה 

המבקר הפנימי, וכי למעשה המבקר הפנימי מחויב לפי חוזה אחר, שצורף 

להתייחסותה. הביקורת מעירה בתגובה להתייחסות המנהלנית, כי המסמך 

ל ידה לביקורת  כתשובה הועבר ע  -המכונה על ידה בהתייחסותה "טיוטה" 

לבקשת הביקורת להעברת עותקים מהחוזים )ולא מהטיוטות(. מכתבו של יו"ר 

, המאריך את תקופת ההתקשרות עם המבקר הפנימי, 14.8.11האיגוד מתאריך 

כולל התייחסויות לסעיפי "הטיוטה" לכאורה, ולא לסעיפי החוזה האחר 

של יו"ר האיגוד עולה, כי שצירפה המנהלנית לתגובתה הנוכחית.  ממכתבו 

 בתקופה הנדונה נחשב מסמך "הטיוטה" לכאורה כמסמך מחייב. 

בחוזה שנערך בין התאגיד למהנדס נקבע כי עליו לבצע ביטוח בגין אחריותו   8.3

כמעביד. מעיון באישור קיום הביטוח של המהנדס המפקח עולה כי בשנת 

וזאת בניגוד להוראות לא היתה למהנדס פוליסה לאחריות מעבידים,  2012

החוזה.  בהתייחסות לטיוטה נמסרו לביקורת מסמכים המאשרים קיום ביטוח 

 חבות מעבידים לשנים אחרות.  

של הקבלן לפינוי בוצה בנושא זיהום, אינם  2012תנאי פוליסת הביטוח לשנת  8.4

תואמים במלואם  את התנאים שנקבעו בחוזה. כמו כן, פוליסת הביטוח של 

ללה הגבלה לגבי מקרה ביטוח שמקורו באסבסט, וזאת בניגוד לתנאי הקבלן כ

החוזה. יועץ הביטוח של האיגוד מסר בהתייחסותו, כי החוזה לא עבר את 

אישורו. כמו כן, לא ניתן היה להשיג כיסוי ביטוחי לסיכונים המפורטים בחוזה, 

ה, כי היה והחוזה הוא בגדר גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. הביקורת מעיר

על האיגוד להעביר את החוזה לאישור היועץ הביטוחי של האיגוד, ועל היועץ 

היה להתריע על הבעיות לכאורה שבחוזה טרם חתימתו. בכל מקרה, משנחתם 



החוזה, היה על היועץ להביא לידיעת האיגוד, כי הקבלן המועסק אינו עומד 

  בתנאי החוזה.

לן לפינוי בוצה לפי החוזה עימו, לא הוזכר כמו כן, בניגוד להתחייבות הקב  8.5

תנאי האוסר על חברת הביטוח שלו להגיש  2012בפוליסות של הקבלן לשנת 

תביעת שיבוב )כניסת המבטח לנעלי המבוטח לצורך  תביעת המזיק( כנגד 

האיגוד, חבריו ועובדיו, וכן לא נכלל בפוליסות סעיף המחייב למסור הודעה 

ל הפוליסה. בעקבות הערת הביקורת, מסר יועץ בכתב לאיגוד לפני ביטו

הביטוח את אישור קיום הביטוחים החדש של הקבלן ומסמכים נוספים, 

לחוזה עם הקבלן, עבור שנת  16.5המכילים את התנאים הנדרשים לפי סעיף 

2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עריכת מכרזים ורכישות באיגוד9

ועדה טעונה אישור של מועצת  לצו המקים, כל החלטה של 31על פי סעיף  9.1

האיגוד, אלא אם החליטה המועצה להסמיך את הוועדה להחליט בעניין מסוים 

לצו, המתייחס ספציפית לעניין ועדת מכרזים, קובע כי  39סופית. סעיף 

 ולחוות דעתההוא לבדוק  הכפופה למועצה,תפקידה של ועדת המכרזים, 

הביקורת נמצא, כי החלטות . בבדיקה שערכה למועצהעל הצעות המוגשות 

 31הוועדה שנבדקו לא אושרו ע"י מועצת האיגוד, בניגוד לנדרש בסעיף 

לצו. )הביקורת מציינת כי סכום ההוצאות שהוצאו על סמך החלטות  39ובסעיף 

לשנה(. היועמ"ש מסר בהתייחסותו ₪ מיליון  2.7-ועדת המכרזים הנו בסך   כ

טות ועדות האיגוד בכלל. עניין א לצו ההקמה מתייחס להחל31כי סעיף 

ב לצו הקובע כי חלק מהליכי 40המכרזים מוסדר בסעיף ספציפי אחר )סעיף 

המכרזים יוסדרו בהתאם לחקיקה הנוגעת לעניין(.  הביקורת מסבה את תשומת 

לצו המקים  39-ו 31לב יועמ"ש האיגוד לכך, שאם הינו סובר כי הוראות סעיפים 

פים אחרים ומקשות על תפקוד האיגוד, היה עליו הינן ארכאיות, סותרות סעי

להורות לאיגוד לפעול לתיקונן. לכל הפחות, יכול היה לבקש מהמועצה, לפי 

)ב(, להעביר את ההחלטות בנושא מכרזים 31הסמכות המוקנית לה בסעיף 

 להכרעתה הסופית של ועדת מכרזים. 



משום  הנוכחות בישיבות הוועדה לא תאמה את האמור בנוהל,   9.2

שבישיבות לא נכח נציג הגזברות וכן לא נכח גורם נוסף מההנהלה שישמש 

כמזכיר, למעט המנהלנית עצמה )כלומר המנהלנית שימשה ב"שני 

כובעים"(.המנהלנית מסרה בהתייחסותה, כי "כוח האדם באיגוד לא כולל די 

עובדים ל'איוש' תפקידים כפי שנרשם...".הביקורת מעירה, כי אם לדעת 

נהלנית הנוהל אינו ישים, היה עליה לפעול לשנותו כך שיתאים למבנה המ

 האיגוד. 

( חרגה ההצעה הזוכה, שכללה מחירים 1/11במכרז לפינוי בוצה מהמט"ש ) 9.3

ממחירי האומדן. על פי הפסיקה  210% -ל 46%שונים, בשיעורים שבין  

 –ת מכרזים בנסיבות אלה יש לשקול את ביטול המכרז, אך לפי פרוטוקול ועד

ביטול המכרז לא נדון כלל.  בתגובתו לממצא זה מסר היועמ"ש של האיגוד כי: 

העניין כולו הוא בשיקול דעת ועדת מכרזים; על פי תנאי המכרז  סטייה של 

מהאומדן היא סטייה סבירה; בענף הרלוונטי אין תחרות חופשית, וקיים  35%

תה לתגובת היועמ"ש כי קושי לדייק באומדן. )הביקורת מעירה בהתייחסו

לוועדת המכרזים לפסול מכרז אם ההצעות  קיימת פסיקה נרחבת המורה

אם אין בענף תחרות חופשית, . סביר שהתקבלו חורגות מהאומדן בשיעור בלתי

 חזקה על מהנדס האיגוד שלקח נסיבות אלה בחשבון כשערך את האומדן (.

המהנדס והמפקח. כמו כן, על   לא נמצא תיעוד למכרזים למינוי רואה החשבון, 9.4

החוזים הרלוונטיים )במקרים שהיו קיימים חוזים( פג, לא נמסר  אף שתוקף 

 לצורך התקשרויות חדשות. תיעוד לעריכת מכרזים 

 

 

 

 כללי -פעילות האיגוד  . 10

פעילות האיגוד אינה מתבצעת לפי תוכנית קבועה אלא לפי צרכי השטח,  10.1 

, לפיה על האיגוד לעבוד לפי 2002רד הפנים משנת וזאת בניגוד להערת מש

תוכנית עבודה שנתית המביאה לידי ביטוי את הצרכים התכנוניים מול האילוצים 

התקציביים והאחרים. בהתייחסות לממצא זה צירפה המנהלנית תוכנית עבודה 

שבועית של ניטור והדברה שנערכה לאחר הערת הביקורת בנושא )תכנית 

( . המנהלנית מסרה כי: "העבודה בשטח היא 5.1.13 – 1.1.13עבודה לשבוע 

עבודה רוטינית של טיהור וביקורת ולעתים מוכתבת על ידי תנאי השטח ומזג 

 האוויר". 

נמצא כי האיגוד מספק שירותים לגופים אחרים שאינם רשויות מקומיות )רשות  10.3 

ם כתוב עם שדות התעופה ותעשייה אווירית( ללא הסכם כתוב. בהעדר הסכ

רשויות וגופים אחרים הרוכשים שירותים מהאיגוד, ייווצר קושי באכיפת תשלום 



חובותיהם. כמו כן, העדר עיגון ההתקשרויות במסמך כתוב, עלול לגרום 

למחלוקות באשר למהות והיקף החובות, למשל בנושא ההשתתפות בעלויות 

התעשייה  ההרחבה והשדרוג של המט"ש. על הצורך בהסכמים כתובים עם

האווירית ורשות שדות התעופה הוער כבר בדוח הביקורת שערך משרד הפנים 

 . 2002משנת 

 

 . פעילות המכון לטיהור שפכים )מט"ש(11

האיגוד לא הציג לביקורת רישיון עסק למט"ש למרות דרישת הביקורת.   11.1

הגורם המוציא רישיון  –האיגוד כי: "רישיון עסק  בתגובתו מסר יועמ"ש 

עסק אינו האיגוד. יתרה מכך התנאים לרישיון עסק מוצאים על ידי משרדי 

הממשלה הרלוונטיים ובראשם המשרד להגנת הסביבה.... המשרד להגנת 

הסביבה לא גיבש עד היום תנאים לרישיון עסק... ". הביקורת מדגישה 

בהתייחס לתגובת היועמ"ש, כי על פי צו רישוי עסקים, על האיגוד לפעול 

ת רישוי למט"ש, והאיגוד לא הציג אסמכתאות כי פעל נמרצות לקבלת לקבל

הרישיון הנדרש. )הדבר חמור במיוחד מאחר שהאיגוד מפעיל מט"ש העלול 

 להוות מקור למפגעים בריאותיים, סכנת טביעה ונזקים שונים(

חברת אצו"ם הפעילה את המט"ש באמצעות קבלן משנה, ללא קבלת אישור  11.2 

 ומראש של האיגוד, בניגוד להוראות החוזה עימה.מפורש בכתב 

ההתקשרות עם הקבלן לתפעול המט"ש נמשכה למשך חמש שנים נוספות,  11.3

בהתאם לאופציה הקבועה בחוזה שהיקפה מיליוני שקלים. אישור המועצה ניתן  

 בדיעבד, לאחר שנה מתחילת האופציה.

 

 

 

 

 

ן לספק קולחין באיכות הנדרשת על פי תקנות בריאות העם, על מט"ש איילו 11.4

. לצורך הספקת קולחין באיכות הנדרש בתקנות, על 1.1.2013בתקנות החל מיום 

האיגוד עובר לכאורה על  1.1.2013האיגוד לשדרג את המט"ש. החל מתאריך 

הוראות התקנות, לאחר שבקשתו לדחיית תחולת התקנות לגביו נדחתה על ידי 

ת העם.   יועמ"ש האיגוד מסר לביקורת ועדת החריגים לפי תקנות בריאו

בהתייחסותו לטיוטת הממצאים כי: ""אין חולק כי האיגוד לא עומד בתנאי התקנות 

טיפול שלישוני...  ניסיון רשות המים היה לאלץ את האיגוד  –לעניין איכות הטיהור 

לבצע שידרוג והרחבה, ללא מקורות תקציביים תוך שהאיגוד מאוים לעמוד במצב 

 ברינות לכאורה על תנאי התקנות, אם ימנע מכך.... ".    של ע



לפני תחולת תקנות בריאות העם החדשות, היה על המט"ש לעמוד בתקנות  11.5

בריאות העם הקודמות )תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים(, 

(. הביקורת קיבלה את תוצאות הבדיקות שערך נציג הקבלן 1992 –התשנ"ב 

ונמצא כי באחת הבדיקות היה ערך הגבוה כמעט פי  2012יולי  במהלך חודש

שניים מהמותר על פי התקנות. הביקורת ביקשה לדעת מה הפעולות שבוצעו 

 על ידי האיגוד בעקבות ממצא זה של המעבדה, אך לא נענתה. 

לשדרג את המט"ש  2.4.2012מועצת האיגוד אישרה פה אחד בישיבתה מתאריך  11.6

שנים מהמועד שבו פגה האופציה שהייתה נתונה  10ם אף שחלפו ע"י חברת אצ'ו

לאיגוד להורות לקבלן על הרחבת המתקן... ו/או טיפול שלישוני . מפרוטוקול 

הישיבה עולה כי החלטת המועצה התבססה על חוו"ד היועץ המשפטי שנמסרה 

י בע"פ בישיבת מועצת האיגוד. הביקורת סבורה שמן הראוי שחוו"ד היועץ המשפט

 תימסר בכתב מבעוד מועד כדי לאפשר לחברי המועצה לשקול את הכתוב.

נמצא כי מס' תושבי הרשויות המחוברות למט"ש, על פי נתוני הלשכה  11.7

המרכזית לסטטיסטיקה, חורג מהקיבולת לגביה תוכנן המט"ש ומשכך הרחבת 

 המט"ש הייתה צריכה להתבצע זה מכבר.  

לממצא זה: "הרחבת המט"ש אינה נחוצה  יועמ"ש האיגוד מסר בהתייחסותו

לחברי האיגוד אלא לסדרת משתמשים שאינם חברי איגוד... ביצוע ההרחבה 

נטל כספי של  –בתנאים אלו היה מעמיד את האיגוד בפני שוקת שבורה 

היה נופל על האיגוד בנסיבות בהן רוב המימון צריך ₪ מיליון  50 –למעלה מ 

געים לאלו הזקוקים להרחבה. יו"ר האיגוד פעל היה להגיע ממקורות אחרים הנו

 להסרת החסמים מול שרי הממשלה הרלוונטיים...". 

הרשויות המקומיות המזרימות שפכים מחויבות יחסית למספר תושביהן ולא  11.8

עפ"י כמות השפכים שמזרימה כל רשות. זאת למרות קביעת היועמ"ש של 

וב על פי קריאת מונה ולמרות האיגוד כי החוק החל לחייב תאגידי מים ובי

החלטת מועצת האיגוד "לאשר מעבר לחיוב הרשויות לפי ספיקה ". נכון למועד 

הביקורת חיוב הרשויות אינו מתנהל לפי ספיקה, אלא עדין לפי אוכלוסין. 

יועמ"ש האיגוד מסר לביקורת בהתייחסותו לממצא זה כי: "...למרות החלטות 

ת לא התקינה מונה למדידת שפכים המועברים ופניות האיגוד לרשויות, אף אח

 למט"ש, למעט עיריית מודיעין עלית".

 

בדבר הזרמת  2002נמצא כי ההערה בדו"ח הביקורת של משרד הפנים משנת  11.9

קולחין לנחלים ללא אישור, לא תוקנה, אף שחלפו כעשר שנים. מנהלנית 

חין באופן יזום איגוד מסרה בהתייחסותה כי: "האיגוד לא מגליש לנחל קול

)באין הרשאה להגלשה(. בנקודת הזמן בה מגיע מאגר הקולחין לרום 

המקסימלי שלו הוא גולש לנחל דרך מגלש החירום, שאם לא כן )אילו לא היה 



מגלש חירום( היה המאגר עולה עד לפריצת הסוללות )אסון!!!(...".הביקורת 

אסורה על רכז ושפכים, הזרמת מים לנחלים, לרבות מי קולחין, מי מציינת כי 

אלא אם כן מנהל רשות המים שוכנע, לאחר  ,1959 -חוק המים, התשי"ט פי

יין צווי הרשאה להזרמה לנחלים, כי המייעצת לענקבלת המלצה מהוועדה 

נסיבות העניין אינן משאירות ברירה . בצו הרשאה ניתן לקבוע לוחות זמנים, 

לשדרוג איכות ההזרמה לאיכות הנדרשת להזרמה לנחל או לחלופין לקבוע 

הביקורת מעירה כי האיגוד לא קיבל  לוחות זמנים להפסקת ההזרמות לנחל.

ים, וקיים חשש לעבירה לכאורה על חוק הרשאות להזרמת מי מט"ש לנחל

 . 1959-המים, התשי"ט

הביקורת סבורה שעל האיגוד לבחון דרכים ולנקוט בפעולות אפקטיביות  11.10

למניעת הזרמת שפכים גולמיים באיכות גרועה מהרשויות. מנהלנית האיגוד 

מסרה בהתייחסותה כי: "המט"ש הינו טיפול קצה בשפכים ואין לו סמכויות 

פה מול המפעלים...האיגוד התקשר עם יועץ לנושא, הקים פורום לטיפול אכי

במזהמים, קיים ומקיים ישיבות עם הרשויות והתאגידים, ומבצע בשיתוף פעולה 

בדיקות וסקר לאיתור המזהמים. כל זאת על מנת לצמצם את כניסת השפכים 

רשויות המזהמים למט"ש ולהקל על הפעילות. הביקורת צריכה להיות מופנית ל

  ולא לאיגוד". 

דיווחי האיגוד בדבר ניצול מי הקולחין לצורכי חברת החשמל והצהרת חברת  11.11 

מיליון מ"ק לשנה,  5 –החשמל בחוזה כי "תזדקק לכמות מי קולחין של כ 

ותשלם תמורתם..."  אינם עולים בקנה אחד עם נתוני הצעת התקציב לשנת 

מנהלנית האיגוד מסרה לביקורת  .2011ונתוני הדוח הכספי לשנת  2012

בהתייחסותה לממצא זה: "כל האמור הינו בבחינת צפי שאיבה כפי שהוכתב 

 על ידי חברת החשמל או מקורות. כאשר אין שימוש בקולחין, אין חיוב....". 

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM01.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM01.pdf
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 יש להקפיד על השתתפות נציגי הרשויות במועצה, כמתחייב מהוראות הצו המקים. .8
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)ב( , להעביר את ההחלטות  21לבקש מהמועצה לפי הסמכות המוקנית לה בסעיף 

 בנושא מכרזים להכרעתה הסופית של ועדת מכרזים. 

 

שים , אשר על כן עליה לשנותו כך לטענת המנהלנית הנוהל בנושא מכרזים אינו י .20
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 פירוט הממצאים 

 

 ן הצו המקים אי עדכו .1

)תשל"ג( פורסם הצו המקים של האיגוד. בצו בוצע תיקון יחיד בשנת  1973בשנת 

תשל"ד, כשנה לאחר פרסומו. התיקון בצו בוצע בתוספת הקובעת את הרכב מועצת 

 האיגוד. 

 

הוער, כי הצו המקים אינו מעודכן וכי סכומי הכסף  2002בדוח הביקורת משנת   1.1

 ת, מטבע שאינו הילך חוקי היום.המופיעים בו נקובים בלירו

 שנים.  11נמצא כי הצו לא עודכן למרות הערת הביקורת משך כ 

 כך לדוגמה:

לצו קובע כי יו"ר המועצה רשאי להתקשר בשם  35סעיף  .א

האיגוד בחוזה ללא החלטת המועצה אם שוויו של החוזה אינו 

  עולה על אלף לירות.

חבר ועדה בעל לצו מטיל קנס על חבר מועצה או  41סעיף   .ב

  עניין בסך חמש מאות לירות.

הביקורת מעירה, כי ללא תיקון סעיפים אלה בצו המקים ועדכונם, קיים קושי 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ביישום                                                                                                                       

 הוראות משמעותיות בצו. 

יועמ"ש האיגוד מסר בתגובה: "תיקון צו ההקמה אינו בסמכות האיגוד אלא 

בסמכות המדינה...המדובר בשתי הוראות ארכאיות חסרות חשיבות ולא 

 מהותיות".

ייה מצד האיגוד, הצו לא יתוקן ע"י המדינה. כמו כן, הביקורת מעירה כי ללא פנ

אם ההוראות אינן רלוונטיות כיום, על האיגוד לפנות בבקשה לבטלן או 

 לחילופין לעדכנן, אך אין להשאירן כפי שהן. 

 המלצה:

 יש לפעול לתיקון הצו המקים ולעדכונו. 

איגוד: רשויות ומועצות מקומיות החברות לכאורה ב 9בתוספת לצו מנויות  1.1

רמלה, לוד, אור יהודה, יהוד, באר יעקב, בית דגן, עמק לוד, גזר, חבל מודיעין. 

על פי הוראות הצו המקים, עיריות יהוד ואור יהודה עדין חברות באיגוד, והן 

 נציגים למועצה.   3יכולות לשלוח 



בהתאמה  4.10.11ובתאריך  31.2.2005מבדיקת הביקורת עולה כי בתאריך 

ת אור יהודה ויהוד מהאיגוד, על פי הסכמים עמן, והן אינן חברות בו פרשו עיריו

 עוד. 

 

שנים  8-הצו כולל את עיריות אור יהודה ויהוד כחברות באיגוד אף שחלפו כ

 וכשנתיים בהתאמה מפרישתם מהאיגוד. 

מנהלנית האיגוד והיועמ"ש של האיגוד מסרו בתגובה: "לאחר דיונים הושגו 

ויהוד בקשר עם פרישתם מהאיגוד. בעקבות הסכמים  הסכמים עם אור יהודה

אלה באו פניות רבות לשר הפנים/ לממונה על המחוז וכד' על מנת שיתקנו את 

הצו המקים. למרבה הצער, חרף הפניות הרבות לא עשו הנ"ל לתיקון הצו 

 המקים והתיקון האמור הוא במסגרת סמכותם". 

ת לממונה על המחוז במשרד בתגובתו צירף היועמ"ש של האיגוד שתי פניו

הפנים בדבר מחיקת עיריית אור יהודה מהצו המקים, פניות שלא נענו. לא צורפו 

 פניות דומות בעניין עיריית יהוד. 

 המלצה:

 יש לפעול נמרצות למחיקת עיריות שאינן חברות באיגוד מהצו המקים. 

 תקציב האיגוד ודוחות כספיים   .2

 

לפי הדו"חות הכספיים  2011ולשנת  2010נת להלן נתוני התקציב העיקריים לש

 השנתיים: 

 

הצעת תקציב  2011תקציב  2010תקציב  

2012 

 1,131,343 1,011,121 815,486 הנהלה וכלליות 

 463,280 455,199 406,459 הוצאות ריסוס

 893,828 916,796 968,775 הוצאות אתר אשפה

הוצאות מכון טיהור 

 שוטף ומלוות

21,340,321 21,858,476 21,811,611 

 

 לחוק איגוד ערים:  11על פי סעיף 

איגוד ערים יערוך בכל שנה... הצעת תקציב המראה   )ב("

אומדן            הכנסותיו והוצאותיו; הצעת התקציב תוגש 

 לשר הפנים לאישור. 



שר הפנים רשאי לסרב לאשר כל פרט שבהצעת    )ג( 

ר פרט כאמור אולם לא יסרב שר הפנים לאש ;התקציב

 לפני שניתנה לאיגוד ערים הזדמנות להשמיע דברו.

התקציב שאושר כאמור יהיה תקציב האיגוד לאותה   )ד( 

שנה ולא ישולם סכום מכספי האיגוד אלא על פי 

 )ההדגשות אינן במקור(. התקציב הזה..."

 

 

 

 

 ( קובע החוק כי:2009ה )שתוקן בשנת 17בסעיף 

ים לפי חוק זה... יהיו נתונות, הסמכויות הנתונות לשר הפנ"

ערים למים או לביוב, למועצת רשות המים  לעניין איגוד

 )ההדגשות אינן במקור(. והביוב".

תיעוד לאישור רשות המים והביוב  2012הביקורת ביקשה בחודש ספטמבר  1.1

, כפי שמחייב החוק. בתגובה, קיבלה 2012 -2011לתקציב האיגוד לשנים 

)כלומר מכתב שהוצא לאחר בקשת  1.11.12הביקורת מכתב מתאריך 

 הביקורת(, ובו קבע רו"ח מחטיבת הכלכלה שברשות המים כי:

ועל  2012 –ו  2011"לאחר שעברנו על תקציבי האיגוד לשנים 

, הרינו מאשרים את תקציבי 2011הדוחות הכספיים לשנת 

 ".  2012 –ו  2011איגוד ערים איילון לשנים 

( אם היו אישורים מוקדמים יותר 4/2/13וד )במכתב מיום הביקורת ביררה מול האיג

 של רשות המים לתקציב אותן שנים, ונענתה בשלילה. 

הוגש בטעות  2011מנהלנית האיגוד הסבירה לביקורת כי הצעת התקציב לשנת 

לאישור משרד הפנים, במקום לרשות המים. לאחר שמשרד הפנים  29.5.11בתאריך 

לרשות המים, בתאריך  2011צעת התקציב לשנת הבהיר את הטעות, נשלחה ה

ש"היות והתקציב הוגש אלינו באיחור  26.9.11. רשות המים הודיעה בתאריך 6.7.11

אנו נקפיד  2012של כחצי שנה, איננו מוצאים טעם באישורו מצדנו. נבהיר כי לשנת 

 על הגשת התקציב במועד וכנדרש". 

 

ראשונה להצעת התקציב לשנת הביקורת מבקשת להעיר שגם בקשת האישור ה

 2012)ממשרד הפנים( נעשתה באיחור של כחצי שנה. כמו כן, גם תקציב  2011

    אושר רק בדיעבד על ידי רשות המים.



ניתן בדיעבד, בניגוד  2012ו  2011אישור רשות המים והביוב לתקציב האיגוד לשנים 

ראש, ואין לשלם להוראות החוק, מהן משתמע כי אישור התקציב צריך להתבצע מ

 סכומים שאינם בהתאם לתקציב המאושר. 

 

 

 

 

 

 

 בהתייחסותה לממצאים בנושא התקציב מסרה גזברית האיגוד: 

יש להבין את התקופה והמצב הקשה אליו נקלע  2011"על מנת להתייחס לתקציב 

לאיגוד...במצב זה עמד האיגוד ₪ מיליון  52-האיגוד בתקופה זו...עיריית לוד חייבת כ

פני קריסה כלכלית...במקביל תפח החוב של האיגוד לבנק...בגין הקמת המט"ש ב

על מנת לגבש הסכם הזמין משרד הפנים את כל ₪...מיליון  58-לסכום של כ

וקבע את חובן  3.2011וחודש  2.2011הרשויות החייבות לישיבות במהלך חודש 

..במסגרת בהתחשב בהסכם המתגבש בין האוצר לבין האיגוד למחיקת ריבית.

על חשבון חוב עיריית לוד....במקביל החלה ₪ מיליון  25ההסדר הועבר סכום של 

לפעול רשות המים והסמכויות על איגודי הערים לביוב הועברו אליה ממשרד 

הפנים. בתקופה זו הקימו הרשויות גופי מים שפעלו בנפרד מהרשויות וסווגו כעוסק 

, כאשר חברות המים העבירו כספים מורשה לצורך מע"מ. מצב זה יצר אנומליה

לאיגוד אך לא יכלו לקבל ממנו חשבונית מס ולקזז את המע"מ...אז הודיעה המדינה 

יסווגו כל איגודי הערים לביוב כעוסק מורשה,  1.4.11-שהחל מ 2011בתחילת 

והאיגוד היה צריך להיערך בהתאם...התקציב הוגש לאישור מנהלת האיגוד יחד עם 

ושאים הנ"ל שהשפיעו על התקציב ומקבלי ההחלטות במועצת כל ההחלטות בנ

 האיגוד...."

מנהלנית האיגוד והיועץ המשפטי של האיגוד מסרו בתגובה: "אישורי משרד הפנים 

לתקציב האיגוד כמו גם אישורי רשות המים והביוב ניתנו לא פעם באיחור. ככל 

ידי הגורמים  שהינכם סבורים שאישורי התקציב שניתנו באיחור/בדיעבד על

המוסמכים ניתנו בניגוד להוראות החוק הרי שאנו חלוקים בדעתנו. בכל מקרה, עד 

לאישור התקציב החדש פועל האיגוד כמקובל על בסיס התקציב של שנה קודמת. 

האיגוד אינו יכול לחדול מפעילותו ולהפסיק לטהר מי ביוב עקב אי אישור תקציב 

 במועד".

יינת הביקורת שוב, כי התקציב אושר באיחור כתוצאה בהתייחס לתגובת האיגוד מצ

מכך שהאיגוד שלח את הבקשה לאישור התקציב לאחר תחילת שנת התקציב. 



על פי התקציב הוראות החוק ברורות, ועל פיהן, פעילות האיגוד  צריכה להתנהל 

 שאושר מראש לאותה שנה. 

 המלצה: 

ועד ומראש, על מנת על האיגוד להגיש את התקציב לאישור רשות המים במ

 שיוכל להמשיך לפעול מבלי להפסיק את פעילותו לטיהור מי ביוב. 

אושר על ידי המועצה במועד  2012עוד יצוין, כי אמנם התקציב לשנת  1.1

אושר על ידי המועצה רק בתאריך  2011(, אך התקציב עבור שנת 14.11.11)

חודשים  4שך חודשים לאחר תחילת השנה. משתמע, כי במ 4, כלומר 14.4.11

 פעל האיגוד בלא שהתקציב אושר על ידי מועצת האיגוד. 

מנהלנית האיגוד מסרה בתגובה כי: "באין תקציב מאושר, פועל האיגוד על פי 

כל חודש( עד לאישורו. מפאת הקושי לזמן ולקיים  1/12תקציב השנה הקודמת )

ר תקציב. ישיבות איגוד )ישיבות עם קוורום(. בהיעדר קוורום אי אפשר לאש

 להזכיר רוב חברי האיגוד הינם ראשי רשויות וקיים קושי רב להביאם לישיבות". 

התכנסה ישיבה וראוי היה להביא  4.10.10הביקורת מבקשת להעיר, כי בתאריך 

יאושר  2011את נושא אישור התקציב בתאריך זה, על מנת שתקציב שנת 

 מראש. 

 המלצה:

המועצה מראש, לפני תחילת שנת יש להביא את תקציב האיגוד לאישור 

 התקציב. 

עולה, כי בוצעו חריגות רבות מהתקציב  2011מעיון בדוח הכספי לשנת  1.1

 .77.23% -ובשיעורים ניכרים עד כדי 

     כך לדוגמה הסעיפים הבאים:                                                                                                   

 

 תקציב 
2011 

 ביצוע
 לפי 2011

 הדוח
 הכספי

 סכום
 החריגה
מהתקצי

 ב

החריגה   שיעור
 מהתקציב

 שכר
 עבודה

290,617 337,230 -46,613 16.04% 

 הוצאות
 תקשורת

27,656 39,293 -11,637 42.08% 



 ייעוץ
 משפטי

 והוצאות
 בית

 משפט

306,612 543,422 -236,810 77.23% 

תפעול 
  מט"ש

8,400,000 8,548,085 -148,085 1.76% 

 

ביקשה הביקורת אישורים של מועצת האיגוד ושל רשות  4.2.13במכתב מתאריך 

 המים לחריגות מהתקציב, ונענתה כי אין אישורים כאלה. 

 11כל נתוני ההוצאות שבטבלה שלעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראת סעיף 

אישור מועצת האיגוד ואישור לחוק איגוד ערים האוסר על חריגה מהתקציב ללא 

 רשות המים.

 בהתייחסותו לחריגות מהתקציב מסר רואה החשבון של האיגוד כי: 

"א. שכר עבודה: אציין כי עיקר הפער נובע מהצגה חשבונאית הואיל ובתקציב 

תוקצבה הוצאה נטו )הוצאה בניכוי החלק המועמס על הקבלן המתפעל בסך 

אות לשכת שכר אשר במהותן אינן שכר וסווגו וכן בגין מיון של הוצ₪(  22,958

ואשר  6%המהווה ₪  17,885לסעיף זה בטעות. לפיכך החריגה התקציבית היא 

 אלש"ח. 10נובעת בעיקר ...)מ(הוצאות רכב המנהלנית ותקצוב בחסר בסך 

...מדובר על הוצאות של העירייה אשר הושתו על האיגוד.  -ב.הוצאות תקשורת 

נאית ומאחר וטרם נסגר הנושא מול העירייה יצרנו הפרשה מטעמי זהירות חשבו

חשבונאית אך הנושא בבירור מול העירייה אשר נדרשת על ידי האיגוד לשפות 

אותו ולדאוג כי חיובים בגין מכשירים שלא בשימוש האיגוד לא יועברו לחיוב 

 האיגוד. בסעיף זה אין כל חריגה תקציבית. 

ה הוצאה חריגה בגין הטיפול החשבונאי בגביית בשנה זו נרשמ –ג. ייעוץ משפטי 

חובות והסדרי החוב מול הרשויות אשר לא שילמו את חובן ובעיקר בגין עיריית 

 לוד. לא ניתן היה לתקצב זאת מראש...

מדובר בחריגה חשבונאית בלבד לאור הפרשות שאנו עורכים  –ה. תפעול מט"ש 

על ידי המהנדס. נציין כי  בסוף השנה לאור חשבונות מאושרים/ לא מאושרים

 272במסגרת בדיקת ההתחשבנויות עלה כי הפרשה חשבונאית בגובה של 

אלש"ח נרשמה כפול אך לא בוטלה לאור התלויות שעומדות בין האיגוד לאצום. 

לפיכך גם אם נתעלם מהתייקרויות נראה כי הביצוע התקציבי הינו נמוך מהתקציב 

הפרשות לתלויות ו/או חשבונות לא )להבדיל מביצוע חשבונאי הכולל גם 

בסעיף זה אין כל חריגה  –מאושרים אשר האיגוד מפריש בגינן מטעמי שמרנות( 

 תקציבית".



 

 הביקורת מעירה בהתייחס לתגובת רואה החשבון: 

  גם לפי תגובת רואה החשבון, אכן היה סיווג מוטעה וכן  –הוצאות שכר עבודה

 חריגה תקציבית. 

  א התקבלה אסמכתה להתחייבות העירייה לשלם את ל -הוצאות תקשורת

 הוצאות התקשורת, ולכן מדובר בחריגה. 

   יעוץ משפטי: הביקורת סבורה שאם היה צורך בחריגה כה גדולה מתקציב

 הייעוץ המשפטי, היה צורך לבקש את אישור המועצה לכך. 

  2011תפעול מט"ש: הביקורת נשענה על הדוח הכספי המבוקר של שנת ,

, ומכאן שהוא כולל 11.10.12-יח חריגה מהתקציב. הדו"ח הכספי נחתם בהמוכ

 . 2011את סך הביצוע כפי שהיה בפועל בשנת 

 המלצה: 

 אין לאפשר חריגה מהתקציב ללא אישור מועצת האיגוד ורשות המים. 

 

 

 

 

 

 

 

 נהלי האיגוד .3

רבות הביקורת ביקשה לקבל לידיה את כל הנהלים המסדירים את פעולות האיגוד, ל

בנושאי תהליכי עבודה, כוח אדם וכספים. אולם לידי הביקורת הועברו נהלים רק 

(, כי 2.12.12בנושא מכרזים. נמסר לביקורת על ידי מנהלנית האיגוד )ישיבה מתאריך 

 אין נהלים נוספים המסדירים את עבודת האיגוד כיום. 

 נושא מכרזים.אין לאיגוד נהלי עבודה כתובים המסדירים את פעילותו מלבד ב

היועץ המשפטי של האיגוד מסר בהתייחסותו לממצא זה כי: "מועצת האיגוד אישרה 

לאחרונה את המלצות מבקר האיגוד לעניין כתיבת נהלי עבודה ובקרה. נזכיר כי 

פעילות האיגוד נעשית באמצעות מיקור חוץ )קבלנים חיצוניים( ופעילות הקבלן החיצוני 

די מומחה חיצוני מהנדס מים וביוב. האיגוד מצוי בתהליך מפוקחת, באופן שוטף, על י

 של פרסום למהנדס האיגוד וקבלת הצעות לכתיבת נהלים". 

בהתייחסותה לטיוטת הממצאים מסרה מנהלנית האיגוד : "הוכן מפרט לכתיבת נהלי 

האיגוד. תיאספנה הצעות מחיר ותובאנה להחלטה לגבי זהות כותב הנהלים לאיגוד. 

 ול". הנושא בטיפ



 

 המלצה:

כללי המינהל התקין מחייבים שפעילות האיגוד, שהיא בעלת היקף כספי גדול, 

תוסדר בנהלים כתובים ומפורטים, לצורך הבהרת תהליכי העבודה לעובדים 

ולקבלנים, ביצועם בהתאם להנחיות ההנהלה והוראות הדין, ולבקרה על 

 תהליכי העבודה.

 

 מועצת האיגוד .4

 רקע  4.1

המקים, מועצת האיגוד תהייה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות, על פי הצו 

שנים. לאחר פרישת עיריות אור יהודה ויהוד מן  4כשתקופת כהונתה תהיה בת 

חברים, להלן פירוט הרכב מועצת האיגוד על  11המועצה, מניין החברים במועצה הוא 

 פי הצו המקים: 

מספר  שם הרשות

חברי 

 מועצה

 3 רמלה

 3 לוד

 1 באר יעקב

 1 בית דגן

 1 עמק לוד

 1 גזר

 1 חבל מודיעין

 11 סה"כ

 

 מועדי התכנסויות המועצה  4.2

לצו המקים, "יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה של  9על פי סעיף 

המועצה, ובלבד שתקוים לפחות ישיבה אחת בשלושה חודשים" )ההדגשה אינה 

 במקור(. 

 : 2012 – 2010המועצה בשנים להלן מועדי התכנסויות 

הזמן שחלף  תאריך הישיבה שנה
מהישיבה 
הקודמת 
 בחודשים

2010 9.2.10  



9.2.10 0 

 3למעלה מ  11.5.10

 4למעלה מ  4.10.10

2011 

 6למעלה מ  14.4.11

14.4.11 0 

14.11.11 7 

14.11.11 0 

 4למעלה מ  2.4.12 2012

 

לא התקיימו ישיבות מועצה אחת לשלושה  2012 – 2011הביקורת מעירה, כי בשנים 

 חודשים בניגוד להוראות הצו המקים. 

התקיימה  9.2.10למשל בתאריך  -כמו כן, לעתים התקיימו שתי ישיבות באותו יום

תחילה ישיבה בנושא תקציב האיגוד ואישור משיכת יתר, ולאחר מכן באותו יום 

, הפעלת המט"ש ו"שונות". לפיכך התקיימה ישיבה בנושאים: שיקום אתר האשפה

, כשבכל מועד נקבעו שתי 2010למעשה התקיימו ישיבות רק בשלושה מועדים בשנת 

התקיימו ישיבות רק בשני  2011ישיבות, בזו אחר זו באותו יום, עם אותן מוזמנים. בשנת 

 מועדים. 

 

צתה היועץ המשפטי של האיגוד מסר בהתייחסותו לממצא זה: "הסמכות לכינוס מוע

לצו המקים היא סמכות שברשות )להבדיל מחובה( שניתנה ליו"ר  9איגוד בסעיף 

לצו המקים.  11 –ו  10המועצה. סמכויות שבחובה לכינוס המועצה מפורטות בסעיפים 

לצו המקים קובע כי המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב  13סעיף 

ה...קיים קושי אמיתי בזימון ותיאום כל חברי בעיניה והוא כשאין הוראה אחרת בעניין ז

 האיגוד )שחלק גדול הינו ראשי רשויות( וקיום קוורום בישיבות".

 

מדבר בעד עצמו,  9הביקורת מעירה בהתייחס לתגובתו של יועמ"ש האיגוד כי סעיף 

ומקנה אמנם ליו"ר האיגוד רשות לכנס ישיבות מועצה בכל עת שירצה, אך רשות זו 

 11 –ו  10סעיפים  .אחת בכל שלושה חודשים אי שתקוים לפחות ישיבהמסויגת בתנ

אליהם מפנה היועמ"ש עוסקים בכינוס ישיבה שלא מן המניין, ואינם רלוונטיים כלל 

 לממצא זה. 

 

 מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה לממצא זה כי:

)שמכורח  ישיבות איגוד באותו מועד. ישיבת תקציב 2"קיימים מקרים בהם מתקיימות 

הנושא חייבת להיות ישיבה נפרדת( ומיד לאחר נעילת ישיבת התקציב נפתחת ישיבה 

ישיבות שמראש זומנו  2נוספת בנושאים שונים. להדגיש: זו לא ישיבה שפוצלה כי אם 

 2ראשי רשויות,  7כשתי ישיבות. להדגיש: קיים קושי אובייקטיבי להביא לישיבה 

 וצים של בעלי תפקידים אלו". מנכ"לי תאגידים ועוד, עקב איל



הביקורת מעירה כי גם אם נערכות שתי ישיבות באותו מועד, הרי שעד למועד הישיבות 

הבא חולפים יותר משלושה חודשים בלא שנערכת ישיבה כלשהי. לפיכך עובר האיגוד 

 לצו המקים, המחייב ישיבה אחת לפחות בכל שלושה חודשים.   9על הוראת סעיף 

 

 המלצה:

פי הוראת הצו המקים, יש לכנס ישיבת מועצה לפחות אחת לשלושה על 

 חודשים. 

 

 נוכחות חברי המועצה   4.3

 לצו המקים קובע כי: 17סעיף 

"חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה 

חודשים רצופים, או משלוש ישיבות רצופות אם היו בשלושה 

המועצה, חודשים פחות משלוש ישיבות, יחדל להיות חבר 

מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא ההגנה 

לישראל או ברשות המועצה; על חדילה כאמור יודיע יושב 

ראש המועצה בכתב לרשות המקומית שמטעמה כיהן לפני 

 החדילה". 

 כמו כן מונה הצו המקים את מספר חברי המועצה שכל רשות רשאית למנות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספר הנציגים שהשתתפו בכל ישיבת מועצה שנבדקה במהלך להלן נתונים אודות מ

 : 2012 -2010השנים 

 



 שם הרשות

מס' 
נציגים 

מורשים 
על פי 

הצו 
 המקים

 
1/10 2/10 3/10 4/10 1/11  2/11 3/11 4/11 1/12 

עיריית 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 רמלה

 2 2 2 1 1 0 1 2 2 3 עיריית לוד

מ"מ באר 
 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 יעקב

מ"מ בית 
 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 דגן

מ"א עמק 
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 לוד

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 מ"א גזר

מ"א 
 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 מודיעין

 

 מהטבלה עולה כי: 

 2012ובשנת  2011נציג מ.מ באר יעקב נעדר מכל הישיבות שנבדקו בשנת   4.3.1

לשאלת הביקורת, השיבה מנהלנית האיגוד  וכפועל יוצא יותר משלוש ישיבות רצופות.

לצו  17כי המועצה לא נדרשה לאישור ההיעדרות הממושכת, וזאת על אף הוראת סעיף 

 ישיבות.  3המקים. גם ראש מועצת בית דגן נעדר במשך 

עיריית לוד הייתה זכאית על פי הצו לייצוג על ידי שלושה חברים במועצה, אך  4.3.2

נציגים, ולעתים נכח רק  3לאורך שנתיים לא נכחו במועצה  ניתן לראות מהטבלה, כי

 נציג אחד. בישיבה אחת לא נכח אף חבר מועצה מטעם העיר.   

היועמ"ש של האיגוד מסר בהתייחסותו לממצא זה כי: "אנו מצטרפים להערותיכם 

בדבר אי נוכחות של כל חברי מועצת האיגוד בישיבות מועצת האיגוד ו/או על אי מילוי 

סת מלא הנציגים על ידי הרשויות המקומיות החברות באיגוד. אנו סבורים כי נושאים מכ

אלו אמורים אולי להיכלל בדוח הביקורת, המופנה לרשויות המקומיות הרלוונטיות, 

 לרבות רשויות כאלה בהם חלק מהחתומים על דוח הביקורת משמשים כמבקרים". 

נציגים במועד האמור עקב כהונת  2ו רק מנהלנית האיגוד מסרה: "לעיריית לוד אכן הי

ועדה קרואה ואי מינוי במקום ראש העיר הקודם שכיהן באיגוד. הנציגים מתמנים על ידי 

 הרשות ולא על ידי האיגוד". 

 המלצה:

יש להקפיד על השתתפות נציגי הרשויות במועצה, כמתחייב מהוראות הצו 

 המקים.

 מינוי והתכנסויות של ועדות האיגוד   .5



 לצו המקים: 28פי סעיף על 

אם מבין חבריה ואם מבין עובדי  –"המועצה רשאית לבחור 

ועדות קבועות  –האיגוד ואם מבין אנשים מתאימים אחרים 

או ארעיות שתפקידן לטפל בעניינים או במקרים מסוימים, 

 ככל שתטיל עליהן המועצה". 

 לצו קובע כי:  31סעיף 

 המועצה".  "החלטותיה של הוועדה טעונות אישור 

 לצו המקים קובע כי: 29סעיף 

 "לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי מועצה".  

 לצו המקים קובע :  30סעיף 

 "יושב ראש של ועדה ייבחר על ידי המועצה".  

 הוקמו ארבע הוועדות הבאות:  2010בישיבת המועצה מחודש אוקטובר 

סגן ראש  -רים נוספים בוועדה ראש מוא"ז חבל מודיעין, חב  -יו"ר ועדת מכרזים: 

 עיריית רמלה ומנכ"ל תאגיד רמלה. התנהלות ועדת מכרזים תידון בנפרד בהמשך. 

סגן ראש עיריית  -ראש מ"מ באר יעקב, חברים נוספים בוועדה  -יו"ר  ועדת מנגנון:

 רמלה ו"נציג עיריית לוד".  

ראש מוא"ז עמק לוד  -ה ראש מ"מ בית דגן, חברים נוספים בוועד -יו"ר  ועדת ביקורת:

 וראש מ"מ גזר. 

לא נקבע לוועדה יו"ר. חברים בה מנהלנית המט"ש, המהנדס והגזברית.  ועדת רכש:

 המהנדס והגזברית אינם עובדי האיגוד.   

 

 ועדת רכש:  1.1

הרכב ועדת הרכש שהוקמה על ידי מועצת האיגוד אינו תואם את  .א

עצת האיגוד כמתחייב הוראת הצו המקים, מאחר שלא חברים בה חברי מו

 לצו המקים.   29מהוראות סעיף 

 הוועדה התכנסה רק פעם אחת במהלך שנתיים.   .ב

הזמנות לרכישות נחתמות על ידי יו"ר האיגוד, מנהלנית והגזברית, ללא   .ג

 דיון מקדים ואישור בוועדת הרכש.  

 המלצה:

תים יש להקפיד כי הרכב ועדת הרכש יתאים להוראות הצו המקים, ולכנסה לע

 תכופות לצורך אישור רכישות. 

 

 



 ועדת מנגנון:  1.1

בעת מינוי הוועדה על ידי מועצת האיגוד נקבע כי נציג עיריית לוד יכהן כחבר 

בוועדה. המועצה לא נקבה בשם הנציג. הביקורת סבורה שמינוי חבר וועדה הינו 

 מינוי אישי והיה ראוי לנקוב בשמו.  

ממצא זה כי: "ועדת מנגנון כמו כל ועדות מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה ל

האיגוד מתכנסת רק אם יש צורך או נושאים לדיון. בפרק הזמן האמור, לא עמדו 

 נושאים כאלה על הפרק ולכן הוועדה לא התכנסה". 

 המלצה:

                                                                   יש למנות באופן אישי את כל חברי הוועדה. 

 

 בקרה וביקורת .6

( 7)9לחוק איגוד ערים קובע כי איגוד ערים יהיה גוף מבוקר כמשמעו בסעיף  7סעיף 

 . 1949 –לחוק מבקר המדינה, תש"ט 

 

הומלץ על קביעת מנגנוני בקרה וביקורת  2002בדו"ח הביקורת של משרד הפנים משנת 

הוראות החוק ולכללי באיגוד, "במטרה להבטיח שפעילות האיגוד תיעשה בהתאם ל

היעילות והחיסכון תוך שמירה על העניין הציבורי...האיגוד התבקש לנקוט בדחיפות 

בצעדים הנדרשים כדי להבטיח את קיומם של סדרי בקרה וביקורת ובכלל זה למנות 

 מבקר פנימי ולוודא פעילות תקינה של ועדת הביקורת". 

 

( 4.10.10)פרוטוקול  2010ימי  רק  בשנת נמצא כי האיגוד מינה וועדת ביקורת ומבקר פנ

 שנים לאחר המלצת דוח הביקורת של משרד הפנים.  8כ 

כיו"ר וועדת ביקורת מונה יושב ראש מועצה מקומית בית דגן, וחברים בה ראש מועצה 

 אזורית עמק לוד וראש מועצה מקומית גזר. 

ו"ח זה, במשך למעלה נמצא כי ממועד מינוי וועדת הביקורת ועד למועד סיום טיוטת ד

 התכנסה ועדת הביקורת של האיגוד. לא  -משנתיים 

לא נדון בוועדת הביקורת של  2011דו"ח הביקורת הפנימית של האיגוד לשנת 

כלומר כשנה וחצי  –( 2013האיגוד נכון לסיום כתיבת טיוטת הממצאים )מרץ 

 לאחר תום השנה המבוקרת. 

צא זה כי: "ועדת ביקורת התכנסה בתאריך מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה לממ

 ." 28.7.13. פרוטוקול הוועדה אושר במועצת האיגוד בישיבתה מיום 17.4.13

 המלצה:



 על ועדת ביקורת להתכנס על מנת לדון בדו"ח הביקורת לפחות אחת לשנה.  

 

 

 

 עובדי האיגוד   .7

 רקע   7.1

ים, ולקבוע את תפקידיהם לצו המקים קובע, כי האיגוד רשאי להעסיק עובד 33סעיף 

וסמכויותיהם. כמו כן רשאי האיגוד, באישור שר הפנים, לקבוע את משכורתם, שכרם 

 ושאר תנאי עבודתם. 

קובע כי העסקת עובד באיגוד תתבצע רק על פי הוראות צו המועצות  34סעיף 

 . 1962 –המקומיות )שירות העובדים( תשכ"ב 

 לביקורת : להלן רשימת עובדי האיגוד כפי שנמסרה

אחוז  תפקיד שם  

 משרה

תאריך 

 קבלה

 89ספטמבר   100% מנהלנית א.ר.

דצמבר  100% מזכירה א.ש.

2006 

פקח  י.ב.

 הדברה

פברואר  100%

2010 

דצמבר    48% אחזקה ש.א.

2010 

 

 מינוי מנכ"ל/ מזכיר  7.2

 :1955 –)א( לחוק איגוד ערים, תשט"ו 8על פי סעיף 

 נהל כללי לאיגוד ערים. המועצה תמנה מ  )א("

שר הפנים רשאי לפטור איגוד ערים מחובת מינוי מנהל   )ב( 

 כללי אם   

 ראה שבנסיבות העניין אין הצדקה לעשות כן"         

 .2002שסיים את תפקידו בשלהי שנת  1997לאיגוד מונה מנכ"ל בשנת 

ונה לאיגוד לא מ 2002ממועד סיום תפקידו של מנכ"ל האיגוד הקודם בשלהי שנת 

שנים, בלא ששר הפנים פטר את האיגוד מחובת מינוי מנכ"ל,  10מנכ"ל, משך למעלה מ 

 )א( לחוק איגוד ערים.8בניגוד להוראות סעיף 



, האיגוד מנוהל ע"י יו"ר 2002ממועד סיום תפקידו של מנכ"ל האיגוד הקודם בשלהי שנת 

 . 11לנית", בדירוג מנהלי מועצת האיגוד בסיוע עובדת האיגוד המועסקת במשרת "מנה

 

 

 

 

 

 

 

 היועץ המשפטי מסר לביקורת בהתייחסותו לממצא זה כי:

"הצורך במנהל כללי לאיגוד, כן או לא, נדון לא פעם במועצת האיגוד. בעניין זה קבע 

איגוד ערים אילון נ'  2180/03בית הדין לעבודה בעקבות עמדת הממונה על השכר )עב 

טענת האיגוד קיומו של תקן לתפקיד מנכ"ל במשרה מלאה יונה פלד(: 'מקובלת עלי 

אינה מחייבת את האיגוד להעסיק מנכ"ל בהיקף משרה זה, אלא הינה בבחינת רף 

עליון, במסגרתו מחליט האיגוד בהתאם לצרכיו הארגוניים בדבר הצורך בהעסקת 

ל מנכ"ל והיקף משרתו הנדרש...'.  לשיטת המבקרים...חייב האיגוד להעסיק מנכ"

ורשאי האיגוד לקבוע לפי ראות עיניו את היקף המשרה. הטיעון לא בהתאמה לקביעת 

בית הדין לעבודה. בנוסף לפי טיעון זה יכול האיגוד להחליט על העסקת מנכ"ל בהיקף 

 משרה של שעה לשנה ובכך יצא ידי חובתו". 

תפקוד האיגוד עוד ציין האיגוד בהתייחסותו כי אי העסקת מנכ"ל חוסכת כסף רב לאיגוד ו

 אינו נפגע בשל כך.

הביקורת מציינת בהתייחסותה לתגובת היועמ"ש כי פסק הדין שציין היועמ"ש עסק 

בשכר ששולם למנכ"ל האיגוד לשעבר ובהיקף משרתו. הציטוט שהביא היועמ"ש הוא 

המדובר בנימוק להחלטה כי "אין לקבל את  -קטע מדיון בהיקף משרתו של המנכ"ל 

כי הנחיות משרד הפנים אינן מאפשרות העסקת מנכ"ל איגוד ערים  טענת הנתבע...

לחוק איגוד  8במשרה חלקית". פסק הדין שהובא על ידי היועמ"ש אינו מתייחס לסעיף 

ערים, הקובע, כאמור, את החובה להעסיק מנכ"ל באיגוד ערים, אלא אם שר הפנים 

גם לא להעסיק מנכ"ל,  העניק לאיגוד פטור מכך. הסעיף האמור בחוק מאפשר לאיגוד

ובלבד שהאיגוד קיבל את אישור משרד הפנים לכך )ואין צורך להעסיק מנכ"ל שעה 

 בשנה, כעצת היועמ"ש(. 

 המלצה:

יש למנות מנכ"ל לאיגוד, או לדאוג להשגת אישור לפטור ממינוי מנכ"ל לפי 

 חוק איגוד ערים. 

 

 מינוי גזברית  7.3



 ים" קובע כי: לצו המקים, שכותרתו "עובד 33סעיף 

 ...להעסיק עובדים....-")א( האיגוד רשאי 

 )ב( המועצה תמנה גזבר ומזכיר".   

 משתמע, כי הגזבר והמזכיר צריכים להיות במעמד עובדים. 

הוער כי "בניגוד לכללים המחייבים, האיגוד מינה גזברית שלא  2002בביקורת משנת 

 זית למתן שירותים". במעמד 'עובדת האיגוד', אלא על בסיס התקשרות חו

 2.8.03, הוחלט בתאריך 2002למרות הערת הביקורת בדוח ביקורת משרד הפנים משנת 

לאשר שוב את מינויה של היועצת החיצונית כגזברית. הערה זו לא תוקנה עד היום, 

כעשר שנים מאוחר יותר. כלומר הגזברית עדין מועסקת כקבלנית חיצונית ולא כעובדת, 

 . 2002מהוראת הצו המקים ובניגוד להערת הביקורת משנת בניגוד למשתמע 

 

 

 

אין חובה  –היועמ"ש מסר בהתייחסותו לממצא זה כי: "מילוי תפקיד הגזבר במיקור חוץ 

לעניות דעתנו להעסקת שכיר דווקא... מעל הוראות הצו המקים מצוי במדרג החקיקתי 

וד בתחום הביוב למועצת חוק איגודי ערים. החוק תוקן והכפיף את כל פעילות האיג

מפעילות האיגוד היא בתחום הביוב...על פי הנחית רשות  90%-המים והביוב...למעלה מ

המים העסקת בעלי תפקידים, כגון הגזבר, הינה בהתאם לצורך, במיקור חוץ, בהיקף 

 משרה שייקבע על ידי הנהלת התאגיד" ".

 הביקורת מעירה בהתייחסותה לתגובת יועמ"ש האיגוד כי:

הצו המקים הוא אמנם במדרג החקיקתי מתחת לחוק איגוד ערים, אך החוק אינו  .א

רלוונטי ספציפית לעניין זה. למעשה היועמ"ש מפנה להנחיה שהוציאה רשות 

 המים, שאינה גוברת בהכרח על הוראה מפורשת בצו המקים . 

מכל מקום, ההנחיה שהביא היועמ"ש אינה חלה בענייננו, משום שהיא חלה  .ב

אולם כידוע  –רשויות מקומיות" )ההדגשה אינה במקור(  3גיד הכולל עד "בתא

 רשויות מקומיות.  3-איגוד ערים איילון כולל יותר מ

 המלצה:

בהתאם להוראות הצו המקים ודו"ח הביקורת של משרד הפנים, יש למנות 

גזברית במעמד של עובדת האיגוד או לקבל אישור להעסקתה במיקור חוץ 

 משלתי הרלבנטי לנושא. ע"י המשרד המ

 

 אישור תקני עובדי האיגוד   7.4

לצו המקים קובע כי העסקת עובד באיגוד תתבצע רק על פי הוראות  34סעיף כאמור, 

 . 1962 –צו המועצות המקומיות )שירות העובדים( תשכ"ב 



לא , 1962 –צו המועצות המקומיות )שירות העובדים( תשכ"ב ל 9,10על פי סעיפים 

 דם עובד רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן. יתמנה א

 תקן טעון אישור ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות. 

, והן דו"ח המבקר הפנימי של האיגוד 2002הן דו"ח הביקורת של משרד הפנים משנת 

הצביעו על כך, שהעסקת העובדים באיגוד אינה בהתאם לתקנים  2011משנת 

 מאושרים.

 יקשה לבדוק אם ההמלצות בנושא יושמו. הביקורת ב

לבקשת הביקורת הועברה רשימת תקני האיגוד המאושרים. הרשימה שהועברה הינה 

 שנים.  23, לפני כ 1.1.91מתאריך 

 

 

 

 

 

 להלן עיקרי רשימה זו : 

תואר משרה על פי 

אישור מינהל 

 השירות 

מספר משרות 

בתקן על פי אישור 

מינהל השירות 

 1991משנת 

  איוש

 2012נכון לשנת 

 1 –מנהלנית  על פי הסכם מנהל

 משרד חיצוני על פי הסכם גזבר 

 משרד חיצוני משרד חיצוני מנהל חשבונות

 1 1 מפקח

 1 0.6 מזכירה

 0.48 קבלנות עובדת ניקיון

 

 בין רשימת התקנים האמורה לבין המצב בפועל נמצאו ההבדלים הבאים: 

הועברה לביקורת, קיימים פחות תקנים על פי רשימת התקנים המאושרת ש .1

 משאוישו בפועל, כמפורט לעיל. 

 הגזברית אינה מועסקת כעובדת על פי הסכם אלא כקבלנית.  .1

 משרה. 60%משרה במקום  100%-המזכירה מועסקת ב  .1

משרה. בהתייחסותה  48% –עובדת הניקיון מועסקת כעובדת ולא כקבלנית, ב   .1

משרה,  19%-י: "ע"י האיגוד מועסקת בלממצא זה מסרה מנהלנית האיגוד כ

 היתר על חשבון הקבלן המתפעל" 



שנים ואין ברשותו  23, לפני כ 1.1.91רשימת התקנים המאושרים הינה מתאריך  

 רשימת תקנים מאושרת מתאריך מאוחר יותר. 

 המלצה:

 על האיגוד לדאוג להמציא רשימת תקנים תקפה ועדכנית. 

 התקשרויות בחוזים עם קבלנים  .8

 

 האיגוד מעסיק קבלנים חיצוניים ונותני שירותים למילוי תפקידים באיגוד כדלהלן: 

 היועץ המשפטי,  .1
 גזברית האיגוד,  .1
 מבקר האיגוד,  .1
 מהנדס האיגוד,  .1
 רואה החשבון של האיגוד,  .1
 יועץ ביטוח,  .1
 חברה המתפעלת את המט"ש,  .1
 קבלן האחראי להדברת יתושים,  .1
 קבלן האחראי לפינוי בוצה,  .9

 לסילוק מי תשטיפים מאתר האשפה.  קבלן .11
 

הביקורת בדקה מדגם של חוזי ההעסקה עם הקבלנים הבאים: רואה החשבון, מהנדס 

 מפקח, המבקר הפנימי, והקבלן לפינוי בוצה . 

 להלן הממצאים שעלו מבדיקת החוזים.

 

  ממצאים:

  החוזה עם רואה החשבון: 1.1

 . 1999ביוני  30ביום החוזה האחרון בין האיגוד לבין רואה חשבון נחתם  .א

לפי החוזה מתחייב רואה החשבון לספק לאיגוד "שירותי הנהלת  .ב

חשבונות". למעשה, הספק משמש גם כרואה החשבון של האיגוד.  על 

, שילם האיגוד למשרד רואי החשבון 2011פי הדו"ח הכספי של שנת 

לשנה, לפי הנקוב בחוזה, ₪  41,012 –עבור שירותי הנהלת חשבונות 

עבור בקורת דוחות ₪,  68,875סף לכך שולמו לרואה החשבון ובנו

לשנה שולם לרואה החשבון עבור ₪  68,875כספיים. כלומר סכום של 

 שירות שלא הוסדר בחוזה חתום ומאושר על ידי המועצה. 

לחוזה קובע כי: "תקופת ההסכם היא למשך שנה אחת החל  2סעיף  .ג

קופות נוספות, וככל שכך ...אם יוארך תוקף הסכם זה לת1.7.99מיום 

יהיה, יחולו תנאי הסכם זה, בשינויים המחויבים, על כל תקופת הארכה 

 נוספת". 

לא נמסרה לביקורת הודעה בכתב על הארכת תקופת ההסכם למתן 

 שירותי הנהלת חשבונות.  



 

היועמ"ש של האיגוד מסר בהתייחסותו לממצא זה: "עדכון כלל ההסכמים 

נותני שירותים נמצא בטיפול של היועץ המשפטי של של האיגוד עם ספקים ו

האיגוד, זאת בעקבות הערת מבקר הפנים בדוח בנושא התקשרויות עם 

 ספקים ונותני שירותים". 

להתייחסות היועץ המשפטי לממצא זה לא צורף חוזה חתום, על אף האמור 

 בהתייחסות. 

 מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה לממצא זה:

החוזים הועלה על ידי מבקר האיגוד. היועץ המשפטי של "נושא חידוש 

 האיגוד מכין חוזים חדשים לכל הריטיינרים באיגוד". 

 המלצה:

יש להתקשר עם רואה החשבון ומנהל החשבונות של האיגוד בחוזה 

 מאושר וחתום. 

 

 

 

 

 

  החוזה עם מבקר הפנים: 1.1

ר המועצה העתק החוזה שנמסר לביקורת היה ללא תאריך, וללא חתימת יו"

 והגזבר. 

לחוזה קובע כי ההסכם ייכנס לתוקף "לאחר אישור מועצת האיגוד",  13סעיף 

 6קובע כי ההסכם "הינו לתקופת ניסיון של  15. סעיף 4.10.10-שניתן ב

חודשים. בתום התקופה ובכפוף להודעה מצד יו"ר האיגוד יוארך תוקפו לתקופה 

ארבעה חודשים מתום תקופת כ 14.8.11חודשים נוספים". בתאריך  12של 

 הניסיון ניתנה הודעה בדבר הארכת תקופת ההתקשרות לשנים עשר חודשים. 

חודשים ללא הסכם התקשרות  4המבקר הפנימי של האיגוד הועסק במשך כ 

 תקף.

 מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה לממצא זה:

מצ"ב בידי הביקורת מצויה טיוטת חוזה המבקר.  –"חוזה עם מבקר הפנים 

חודש אמנם נשלחה  12-החוזה עם מבקר האיגוד. הארכת תוקף החוזה ב

 כאמור בדו"ח(". 14.8.12)ולא עד  4.4.12באיחור אך תוקף החוזה הוארך עד 

 הביקורת מעירה בתגובה לתגובת המנהלנית כי:

הועבר על   -המסמך המכונה על ידי המנהלנית בהתייחסותה "טיוטה"  .א

קשת הביקורת להעברת עותקים מהחוזים ידי המנהלנית כתשובה לב



)ולא מהטיוטות( של האיגוד עם קבלנים.  "הטיוטה" לכאורה נשאה 

את חתימתו וחותמתו של המבקר הפנימי, וחותמת של האיגוד )ללא 

 חתימה(. 

, המאריך את תקופת 14.8.11מכתבו של יו"ר האיגוד מתאריך  .ב

יפי "הטיוטה" ההתקשרות עם המבקר הפנימי, כולל התייחסויות לסע

לכאורה, ולא לסעיפי החוזה שצירפה המנהלנית לתגובתה הנוכחית. 

הסעיפים אליהם מתייחס יו"ר האיגוד במכתבו הנ"ל זהים לסעיפים 

הכלולים במסמך אותו מכנה המנהלנית "טיוטה", ושונים מהותית 

מסעיפי "החוזה החדש" שצירפה המנהלנית לתגובתה. למכתב האמור 

אף צורף דף ממסמך "הטיוטה" לכאורה, השונה  של יו"ר האיגוד

 מהדף המקביל לו ב"חוזה החדש" שצירפה המנהלנית בתגובתה.  

לא ברור לביקורת באלו נסיבות נחתם "החוזה החדש" המצורף 

להתייחסות המנהלנית, אך ממכתבו של יו"ר האיגוד עולה, כי 

 בתקופה הנדונה נחשב מסמך "הטיוטה" לכאורה כמסמך מחייב. 

 המלצה:

יש להקפיד כי על התקשרות עם הקבלנים בחוזה חתום 

 ומאושר. 

 

 

 

 

 

 

 :החוזה עם המהנדס המפקח 8.3

 ב מחייב את המהנדס בביטוח אחריות מעבידים. 16סעיף 

מעיון באישור קיום הביטוח שאושר על ידי היועץ הביטוחי עולה כי אין 

 קיום ביטוחים(.  אישור לפוליסה לאחריות מעבידים )היא נמחקה מאישור

יצוין, כי חברת "שחר יועצים לניהול סיכונים", אישרה במכתב כי אישורי 

 הביטוח של הקבלן נבדקו על ידה והם מאושרים. 

בבירור מול חברת "שחר יועצים ניהול סיכונים" טען נציג החברה לעניין 

ת ביטוח אחריות מעבידים כי: "לא זכור לי מדוע ויתרנו באישור ביטול חבו

 מעבידים. ייתכן ולמהנדס אין עובדים ולפיכך ויתרנו". 



המשמעות הינה, כי לפי אישור קיום הביטוח, אין למהנדס ביטוח בגין  

 אחריותו כמעביד, וזאת בניגוד להוראות החוזה. 

הביקורת מבקשת לציין, כי לא קיבלה הסבר לאישור יועץ הביטוח )בתאריך 

 ( לתקינות אישור קיום ביטוח, בהעדר פוליסת חבות מעבידים.28.11.12

בהתייחסותו לממצא זה מסר יועץ הביטוח של האיגוד: "למהנדס נמסר ביום 

 אוגוסט ש.ז. אישור חדש לחימת המבוטח שלו. באישור נכלל גם ביטוח 21

לאוגוסט ש.ז. התקבל אישור שיש ביטוח אחריות  25חבות מעבידים. ביום 

 מעבידים".

הביקורת מעירה כי לביקורת לא נמסרו אסמכתאות לקיום פוליסת חבות 

)אישור קיום ביטוח ו/או פוליסה לתאריכים  2012מעבידים לשנת 

 הרלוונטיים(. בהתייחסות לטיוטה נמסרו לביקורת מסמכים המאשרים קיום

 ביטוח חבות מעבידים לשנים אחרות.  

 המלצה: 

יש להקפיד על קיום כל הפוליסות בהן חייב הקבלן לפי החוזה עם 

 האיגוד. 

 :  החוזה עם הקבלן לפינוי בוצה 8.4

 לחוזה עם הקבלן קובע כי:  16.3סעיף  8.4.1

"הקבלן ימציא למזמין בכל תקופת ביצוע העבודות על פי 

אחריות כלפי צד ג' בתוקף בגין הסכם זה פוליסת ביטוח 

פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במסגרת ביצוע 

 –העבודות נשוא מכרז זה בגבול אחריות שלא יפחת מ 

לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית. הביטוח לא ₪  4,000,000

יכלול כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, 

התפוצצות...מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, 

 יהום...שביתות, נזק בזדון...". ז

הביקורת מעירה, כי מעיון בפוליסה של אחריות כלפי צד 

עולה כי הפוליסה אינה מכסה: "זיהום  2012ג' לשנת 

זיהום קרקע, אך למעט זיהום שהינו או  אויר או זיהום מים

 תוצאה של אירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש". 

ת הביטוח בנושא זיהום אינם תואמים הביקורת מעירה כי תנאי פוליס

במלואם  את התנאים שנקבעו בחוזה. המשמעות היא, שאם ייגרם, 

במסגרת עבודת הקבלן באיגוד, נזק כתוצאה מזיהום מים או זיהום 



קרקע, הקבלן אינו מבוטח בגין נזק זה, וזאת בניגוד להתחייבותו כלפי 

 האיגוד בחוזה.  

ץ הביטוח של האיגוד ונענתה כי: הביקורת ביררה נושא זה מול יוע

"פוליסות ביטוח סיכוני צד שלישי במדינת ישראל אינן מבטחות זיהום 

 הדרגתי. ישנן פוליסות במדינת ישראל שאינן מכסות זיהום כלשהו". 

הביקורת מעירה, כי פוליסת הביטוח של הקבלן אינה עומדת בתנאי 

ם הדרגתי. אם אכן לא החוזה המחייבים ביטוח מפני זיהום ובכלל זה זיהו

קיימות במדינה פוליסות העומדות בתנאי החוזה של האיגוד עם הקבלן, 

היה על היועץ הביטוחי של האיגוד להתריע על כך טרם החתימה על 

 החוזה עם הקבלן. 

 היועץ הביטוחי מסר לביקורת בהתייחסותו לממצא זה כי: 

ביטוח מכילות "החוזה לא עבר דרך היועץ טרם חתימתו. כל פוליסות ה

בתוכן חריגים וסייגים. יתרה מזאת ייתכן והחוזה נחתם בעת ששוק 

הביטוח מאפשר כיסוי ביטוחי מסוים וכעבור זמן לא מתאפשר ביטוח 

סיכון שכזה. הדברים נכונים לגבי אסבסט, סיליקון, חומרים מייננים, 

חומרים שמהונדסים גנטית. כל הסייגים שנמנו כאן התווספו במהלך 

ים  לאחר שהמבטחים החליטו כך משיקולים שלהם...גם אם השנ

להלכה ישנה הפרת חוזה, הדבר נובע משום גזירה שהציבור אינו יכול 

 לעמוד בה". 

 המלצה: 

הביקורת מציינת, כי ראוי היה שיועץ הביטוח יעיין בסעיפים 

הביטוחיים  שבחוזים ובמכרזים של האיגוד ויאשרם. מכל מקום, 

טוחי בחוזה, היה על היועץ להביא לידיעת משנקבע סעיף בי

 האיגוד, כי הקבלן המועסק אינו עומד בתנאי החוזה. 

 

 

 

 

 

 לחוזה עם הקבלן קובע כי:  16.4סעיף  8.4.2

"הקבלן ימציא למזמין....פוליסת ביטוח אחריות 

מעבידים....הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר חבות 



לרעלים  קבלני משנה ועובדיהם ו/או בדבר חשיפה

 . 1ולחומרים מזיקים ו/או העסקת נוער"

הביקורת מעירה כי פוליסת הביטוח כוללת הגבלה לפיה: "מוצהר 

ומוסכם כי...המבטח לא יהיה אחראי לחבות כלשהי שעשויה לחול על 

המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו...באסבסט או בחומרים כלשהם 

 המכילים אסבסט..."

"אין  ול היועץ הביטוחי של האיגוד ונענתה כי:הביקורת ביררה נושא זה מ

כיסוי בפוליסות המופקות במדינת ישראל לסיכוני אסבסט...גם אם יהיה 

אסבסט בבוצה אין סיכוי שיפגע בעובד משום שהאסבסט פגיעתו 

 במצב צבירה אבק שחודר לראות". 

הביקורת מעירה, כי התנאי לפיו הביטוח יכסה חשיפה לחומרים מזיקים 

תנאי הקבוע בחוזה, והפוליסה של הקבלן מפרה לכאורה תנאי זה. הוא 

אם אכן לא קיימות במדינה פוליסות העומדות בתנאי החוזה של האיגוד 

עם הקבלן, היה על היועץ הביטוחי של האיגוד להתריע על כך טרם 

 החתימה על החוזה עם הקבלן. 

 

 לחוזה קובע כי:  16.5סעיף  8.4.3

יל )אחריות כלפי צד ג' ואחריות "הביטוחים כמפורט לע

מעבידים( יכללו את המזמין כמבוטח נוסף. כמו כן יכללו 

תנאי מפורש לפיו הקבלן בלבד ישא בתשלום הפרמיה, 

כמו כן יכללו תנאי מפורש ולפיו לא תהיה חברת הביטוח 

רשאית להגיש תביעת שיבוב כנגד מי מעובדי האיגוד 

מהרשויות ו/או גוף ו/או חברי מועצת האיגוד ו/או רשות 

מהגופים המזרימים שפכים למט"ש...הפוליסות יכללו 

סעיף לפיו לא יבוטלו אלא תימסר על כך הודעה בכתב 

 יום מראש".  60למזמין 

עולה כי בניגוד להתחייבות הקבלן לפינוי  2012מעיון בפוליסות לשנת 

לחוזה עימו, לא מוזכרים בפוליסות התנאים  16.5בוצה לפי סעיף 

לחוזה: בפוליסה אין תנאי לפיו  16.5פורשים הנדרשים על פי סעיף המ

לא תהיה חברת הביטוח רשאית להגיש תביעת שיבוב כנגד 

האיגוד/עובדיו/ חברי המועצה/הרשויות החברות בו/לקוחותיו. כמו כן לא 
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 ההדגשות אינן במקור 



נכלל בפוליסה של הקבלן סעיף לפיו היא לא תבוטל אלא אם תימסר 

 יום מראש. 60על כך הודעה בכתב לאיגוד 

בעקבות הערת הביקורת, מסר יועץ הביטוח  את אישור קיום הביטוחים 

החדש של הקבלן ומסמכים נוספים, המכילים את התנאים הנדרשים 

 .2013-2014לחוזה עם הקבלן, עבור שנת  16.5לפי סעיף 

 המלצה:  

יש להקפיד כי הפוליסות של הקבלנים יתאימו להתחייבויותיו על 

 ם האיגוד.      פי החוזה ע

 

 עריכת מכרזים ורכישות באיגוד .9

הביקורת בדקה מדגם מכרזים לבחירת קבלנים, שנדונו בישיבות וועדת מכרזים 

 .  2.8.11 –ו  12.7.11, 15.10.09מתאריך 

         

 אישור החלטות ועדת מכרזים על ידי המועצה  9.1

 

 לצו המקים: 39על פי סעיף 

כרזים קבועה...שתפקידה "למועצה תהא ועדת הצעות ומ

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה 

 עליהן" 

 

 לצו המקים:  31על פי סעיף 

 ")א( החלטותיה של ועדה טעונות אישור מועצה.

)ב( המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני 

שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה, רשאית 

להחלטתה הסופית". להעביר עניין מסוים לוועדה 

 )ההדגשה אינה במקור(

 2/2011נדונו בין היתר מכרז  2.8.11ומתאריך  12.7.11בישיבות ועדת מכרזים מתאריך 

בנושא פינוי בוצה; החלפת  1/11בנושא בחירת זוכה להדברת יתושים ועשבייה, מכרז 

ניינים אלו לע 2011רכב למנהלנית האיגוד וביטוח מתקני האיגוד וצד ג'. העלויות בשנת 

 היו :

 ₪ 2,390,441עבור פינוי בוצה:  1.1.1.1

 ₪  143,274עבור ריסוס יתושים:  1.1.1.1

 ₪.  13,818עבור ביטוחי מתקני האיגוד וצ"ג:  1.1.1.1



 לחודש )בליסינג תפעולי( ₪  1975עלות רכב המנהלנית:   1.1.1.1

לא  1/2011ו  2/2011במכרז  2.8.11ומתאריך  12.7.11החלטות ועדת מכרזים מתאריך 

 לצו.  31צת האיגוד, בניגוד לנדרש בסעיף אושרו ע"י מוע

( האם המועצה הסמיכה את ועדת המכרזים 4/2/13הביקורת ביררה מול האיגוד )שאלון 

להחליט סופית על זוכים במכרזים ללא צורך באישור המועצה, ונענתה כי אין הסמכה 

 כזו, וכי הדבר חוקי בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים(. 

בתו זו גם בהתייחסותו לטיוטת הדו"ח: "לשיטת המבקרים כל היועמ"ש חזר על תגו

החלטה של ועדת המכרזים  מחייבת להיות מובאת בפני מועצתה איגוד ובהיעדר אישור 

)א( לצו המקים 31מועצת האיגוד אין להחלטה תוקף...הטיעון הנ"ל נסמך על סעיף 

ם עם התיזה הקובע 'החלטותיה של ועדה טעונות אישור המועצה'. אני לא מסכי

ב לצו ההקמה של האיגוד הקובע 40המשפטית המועלית על ידי המבקרים: סעיף 

שצורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים וכד' יהיו לפי האמור בפקודת 

. התקנות 1959 –העיריות )מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים( תש"ך 

ם, והתקנות הרלוונטיות היום הן תקנות העיריות האמורות הוחלפו/תוקנו מספר פעמי

. לפיכך האיגוד כפוף לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 1987 –)מכרזים( התשמ"ח 

ב לצו הקמת איגוד ערים איילון. על פי תקנות העיריות 40, מכוח הוראות סעיף 1987

ש הרשות )א( לפקודת העיריות ועדת המכרזים ממליצה לרא148מכרזים ועל פי סעיף 

ולא למועצת הרשות. ראש הרשות רשאי לדחות את ההמלצה של ועדת המכרזים ואין 

הוא תלוי במועצת הרשות...לשיטת המבקרים הנכבדים כל החלטה של ועדה מוועדות 

האיגוד צריכה להיות מובאת לאישור מועצת האיגוד. יוצא מכך שלא ראש הרשות הוא 

דין )לענייני מכרזים( אלא מועצת המאשר את החלטת ועדת מכרזים כקבוע ב

 א לצו ההקמה מתייחס להחלטות ועדות האיגוד בכלל. 31האיגוד...סעיף 

 

ב לצו 40א אינו גובר על סעיף 31עניין המכרזים מוסדר בסעיף ספציפי אחר. סעיף 

א לצו 31ב חל על מכרזים וסעיף 40ההקמה וזה מה שיוצא מעמדת המבקרים...סעיף 

 לטה אחרת של ועדה מוועדות האיגוד". ההקמה חל על כל הח

הביקורת מעירה, בהתייחס לתגובת היועמ"ש לאיגוד, כי "התיזה המשפטית" עליה 

נסמכת הביקורת נובעת מקריאה, כפשוטם, של הסעיפים הרלוונטיים בצו המקים: 

, המתייחס 39)א( הקובע כי החלטות הוועדה טענות אישור מועצה, וסעיף 31סעיף 

יין ועדת מכרזים, קובע כי תפקידה של ועדת המכרזים, הכפופה למועצה, ספציפית לענ

 הוא לבדוק ולחוות דעתה על הצעות המוגשות למועצה.  

 המלצה:

לצו המקים הינן ארכאיות  39-ו 31אם סבור היועמ"ש כי הוראות סעיפים 

ומקשות על תפקוד האיגוד, עליו להורות לאיגוד לפעול לתיקונן. לכל הפחות, 



)ב(, להעביר את 31ו לבקש מהמועצה, לפי הסמכות המוקנית לה בסעיף עלי

ההחלטות בנושא מכרזים להכרעתה הסופית של ועדת מכרזים. לדעת 

 הביקורת, פעילות האיגוד שלא על פי הוראות הצו המקים אינה תקינה. 

 

 

 

 

 השתתפות בוועדת מכרזים 9.2

מכרז" קובע כי מלבד חברי בנושא "קבלת הצעות שהוגשו ב 30-07לנוהל  7סעיף 

 הוועדה, אמורים להשתתף בישיבותיה:

"גם העובדים הבאים, או נציגיהם: מנכ"ל האיגוד, היועץ 

 המשפטי של האיגוד". 

 כמו כן, 

"בישיבות הוועדה ישתתפו דרך קבע גם מנהל המנהלה וגורם 

נוסף מההנהלה המשמש כמזכיר הוועדה וכמו כן נציג 

 הגזברות". 

ירה, כי הנוכחות בישיבות הוועדה לא תאמה את האמור בנוהל. בישיבות הביקורת מע

נכחו חברי ועדת מכרזים, היועץ המשפטי, מנהלנית המט"ש ולעתים גם יועץ הביטוח או 

המהנדס. עם זאת, לא נכח נציג הגזברות ולא נכח גורם נוסף מההנהלה שישמש 

 כמזכיר, למעט המנהלנית עצמה.  

 כך לדוגמה:

  12.7.11דת מכרזים מתאריך ישיבת וע .1

  15.10.09ישיבת ועדת מכרזים מתאריך  .1

 מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה לטיוטת הממצאים כי:

"כוח האדם באיגוד לא כולל די עובדים ל'איוש' תפקידים כפי שנרשם. המנהלנית 

. 1989משמשת כמזכירת ועדת מכרזים, מאז תחילת עבודתה באיגוד, בשנת 

 אין צורך בנוכח נוסף מהמנהלה בנוסף למנהלנית". -לעניות דעתי

 המלצה:

אם לדעת המנהלנית הנוהל אינו ישים, עליה לפעול לשנותו כך שיתאים למבנה 

  האיגוד.

 מ.ט.ש אילון  –פינוי בוצה  1/11מכרז פומבי מס'    9.3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 המכרז לפינוי בוצה  –א. רקע 



בוצה.  –כחלק מתהליך התפעול והטיפול בשפכים במט"ש איילון נוצרת פסולת מוצקה 

שלא כדין ו/או  מאפייני הבוצה אינם קבועים ועלולים להשתנות עקב הזרמת שפכים

 1/11הזרמת שפכים באיכויות נמוכות ו/או עקב תקלות במט"ש איילון. במכרז פומבי 

לפינוי בוצה מהמט"ש הזוכה נדרש לדאוג לקליטה, הובלה וסילוק הבוצה, ולהטמנתה 

באתר לסילוק פסולת מורשה ו/או לשימוש בבוצה לצרכי טיוב ודישון הקרקע 

)דשונת( או לפינויה לאתר הפסולת הרעילה   באמצעות מכירתה למפעל קומפוסט

 ברמת חובב.

חברת רמ. וחברת שר. הוועדה החליטה לפסול את הצעתה  –למכרז נגשו שני מציעים 

של חברת רמ. בשל העדר אישורים בדבר ניהול ארגון פינוי בוצה. לפיכך נשארה 

 חברת שר והיא הוכרזה כזוכה. 

 

 

 

 במכרז  ב. ההוראות המחייבות בנושא אומדן 

 קובע כי: 1987 –לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  )א(11סעיף 

ראש הועדה -"לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב

או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה 

)א(, אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות 14

 בחוזה המוצע.

)א( שלעיל. מטרתו של 11דן, כנדרש בסעיף לצורך המכרז הכין  מהנדס האיגוד אומ

האומדן להנחות את ועדת המכרזים בשיקוליה בדבר ההחלטה במכרז. האומדן במכרז 

מידה לבחון את הגינותם של המחירים הכלולים בהצעות ואת -אמור לשמש קנה

 סבירותם, לצורך שמירה על ערכם של משאבי הציבור, שמא יתקבל מחיר לא ראוי. 

 קובע כי: 1987 –קנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח לת 22סעיף 

"בכפוף לאמור בתקנות אלה, תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד 

שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן  שנמסר כאמור בתקנה 

".הפסיקה אמנם נמנעה מלהציב מבחנים נוקשים בכל הקשור לשיעורים הנחשבים 11

ים או חורגים משמעותית מהאומדן, אולם במקרים שונים פסלה הצעות שחרגו כסביר

 .2מהאומדן 90% - 20%בשיעורים שבין 
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 תקוה בע"מ נ' עיריית נתניה ואח',   -בוני בניין ופיתוח בפתח 1111/91אחים רויכמן נ' חברת החשמל לישראל )לא פורסם(; בג"צ  111/91.פ. )לדוגמה: ה 

 (.19( 1פ"ד מה )   
 



קיימת החמרה בנושא זה כאשר מדובר בהצעה יחידה שהוגשה במכרז. וכך נאמר 

מינהל מקרקעי ישראל נ' צ.מ.ח המרמן )ניתן בתאריך  4821/10לעניין זה בעע"מ 

17.4.11 :) 

דובר בהצעה יחידה שהיא בלתי סבירה לרעה, יתכן כי אין מנוס אלא מביטול כאשר מ"

 המכרז... בחירת הצעה כגון דא תעמוד בניגוד לתכלית המכרז ולעקרונות שבבסיסו. 

כידוע, למכרז הציבורי יסודות אחדים: הגנה על עקרון השויון, שמירה על טוהר המידות 

שאיפה לאפשר לרשות להתקשר בעסקה ומניעת משוא פנים ושחיתות, והכול בצד ה

 כלכלית מיטבית תוך התנהלות יעילה החוסכת בכספי הציבור ... 

כאשר מדובר בהצעה הנמוכה במידה ניכרת ביחס להערכת הרשות, בחירה בה אינה 

משיגה תכלית מרכזית שבבסיס המכרז והיא יעילות כלכלית; והרי עסקינן בכספי 

ה נמוכה באופן משמעותי משמעה בהכרח גריעה ציבור, ובמקרה זה בחירה של הצע

 מקופת הציבור שעליה מופקדת הרשות....

". )ההדגשה .איני רוצה לומר מה היה על אחריות הועדה, אילו התעלמה מפער השומות

 אינה במקור(

עוד קבעה הפסיקה, כי קנה המידה לבחינת סבירות ההצעה אינו ההצעות האחרות 

אליהו  376/76, בג"צ 368/76ע בבג"צ אליהו גוזלן  )בג"צ כך נקב האומדן. שניתנו אלא

 (: 517, 505( 1גוזלן ואח' נ' המועצה המקומית בית שמש ואח', פ"ד לא )

"מהי אמת המידה לסבירותה של הצעה? ההשוואה הראשונית לעניין זה אינה בין 

ה ההצעות השונות, אחת עם רעותה, אלא בין האומדן הרשמי מחד גיסא לבין ההצע

 הזולה ביותר מאידך גיסא". 

 

 ג. חריגת נתוני ההצעה הזוכה מהאומדן

דנה הוועדה בשתי ההצעות שהתקבלו במכרז  12.7.11בישיבת ועדת מכרזים מתאריך 

 לפינוי הבוצה. 

 להלן סכומי האומדן וסכומי ההצעה הזוכה: 

 

סוג 

 עבודה

 אומדן 

)של 

המהנדס 

 מ.מלין(

הצעת 

 הזוכה

ההפרש בין 

האומדן 

ין הצעת לב

 הזוכה

סכומי 

הצעת 

הזוכה 

לאחר מו"מ 

)"ההצעה 

 המשופרת"(

ההפרש 

בין 

"ההצעה 

המשופרת" 

לבין 

 האומדן

פינוי בוצה 

לאתר 
 65% לטון₪  240 67% לטון₪  243 לטון₪  145



 הטמנה

פינוי בוצה 

למטרת 

טיהור 

 ודישון

 40% לטון₪  175 46% לטון₪  183 לטון₪  125

פינוי בוצה 

לאתר 

פסולת 

 רעילה

1,200  ₪

 לטון

3,720  ₪

 לטון
210% - - 

 

 

 

 ממצא: 

מנתוני הטבלה עולה, כי מחירי ההצעה הזוכה חורגים משמעותית מהמחירים שהוערכו 

 )!( מהאומדן.  210% - 46%חריגה של   -באומדן 

יתרה מזאת, מדובר בהצעה יחידה, לאחר שהצעת המציע השני נפסלה בשל בהעדר 

 ניהול ארגון פינוי בוצה.  אישורים נדרשים בדבר

ועדת המכרזים נימקה את הבחירה בהצעה היחידה למרות חריגתה הניכרת מהאומדן, 

בכך שהצעה זו הייתה נמוכה יותר מההצעה הנוספת שנפסלה. נימוק זה ניתן למרות, 

שכפי שפורט לעיל, נקבע בפסיקה כי לצורך הערכת סבירות הצעה אין להשוות בינה 

 )ובוודאי שלא להשוותה להצעה פסולה( אלא יש להשוותה לאומדן.  לבין הצעה אחרת

   

 בתגובתו לממצא זה מסר היועמ"ש של האיגוד כי:

"ראשית יאמר כי ועדת המכרזים בחרה בהצעה הזולה ביותר. תנאי המכרז קבעו כי 

ועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא חייבת לדחות ו/או לפסול ו/או לא לקבל כל הצעה 

מהאומדן אינה עילה  35%סטייה של עד  -מהאומדן. התוצאה 35%-בלמעלה מ החורגת

מהאומדן היא סטייה סבירה לפי תנאי  35%לפסילת הצעות....לשון אחר סטיה של 

המכרז....בענף הרלוונטי אין תחרות חופשית....בנסיבות  האמורות קיים קושי אינהרנטי 

א. גוזלן נ' מ.מ.  368/76מם בבג"צ לדיוק באומדן..בפסק הדין שמביאים המבקרים עצ

בית שמש, הזהיר בית המשפט מפני תופעה של פרסום מכרזים חוזרים כל אימת 

שהמחיר המוצע אינו תואם לאומדן...'אין הרשות המקומית רשאית, בדרך כלל, לבטל 

מכרז ולפרסם מכרזים באותו נושא, חדשות לבקרים ובזה אחר זה, עד שיזדמן לה 

...יבחן בית המשפט באופן קפדני וביקורתי, כל מקרה בו  לא התקבלה המחיר הנוח לה

ההצעה הזולה ביותר והוחלט על עריכתו של מכרז חדש'. אין הוראה בחוק או בפסיקה 

המחייבת ועדת מכרזים לפסול מכרזים...עקב כך שההצעות שהתקבלו חורגות 



ועדת מכרזים וראש  מהאומדן בשיעור כלשהו. העניין הוא כולו עניין שבשיקול דעת

 הרשות...".

 הביקורת מעירה בהתייחסותה לתגובת היועמ"ש:

   קיימת פסיקה נרחבת המורה לוועדת המכרזים לפסול מכרז אם ההצעות

מהאומדן בשיעור בלתי סביר. חלק מהוראות החקיקה    שהתקבלו חורגות 

 . ומהפסיקה בנושא הובאו לעיל

  המאפשרת לוועדה לקבל הצעה אם  בתגובתו מצטט היועמ"ש הוראה מהמכרז

מהאומדן, ומשתמע מכך, כי אין לקבל הצעה  35%היא חורגת בשיעור של 

 החורגת מהאומדן בשיעור גבוה מכך. 

  אם אין בענף תחרות חופשית, חזקה על מהנדס האיגוד שלקח נסיבות אלה

 בחשבון כשערך את האומדן. 

    י אין לבטל מכרזים היועמ"ש מבסס את דעתו באמצעות קביעת בג"צ כ

"חדשות לבקרים ובזה אחר זה", אך אין אמירה זו רלוונטית למקרה שבפנינו, 

שבו היה צורך בביטול ראשון ויחיד של המכרז ולא בביטולים "חדשות לבקרים 

ובזה אחר זה". האמירה לפיה בית המשפט יבחן באופן קפדני מקרים בהם לא 

ת את הכלל המשפטי לפיו כאשר נבחרו ההצעות הזולות ביותר, אינה סותר

 ההצעה שהוגשה חרגה בשיעור ניכר מהאומדן יש לשקול את ביטול המכרז. 

 

 המלצה:

במקרה בו הצעות שהוגשו במכרז חרגו מהותית מהאומדן, על ועדת המכרזים 

 היה לדון באפשרות של ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש. 

 

 

 

 

 

 בקר הפנים, המהנדס והמפקח אי תיעוד למינוי רואה החשבון,  מ  9.4 

 

לצו המקים קובע כי האיגוד יתקשר בחוזה לביצוע עבודה רק על פי מכרז  40סעיף 

 פומבי. צורת המכרז תהיה לפי הקבוע בתקנות העיריות. 

הביקורת ביקשה את הפרוטוקולים שמתועדת בהם בחירת רו"ח,המהנדס והמפקח וכן 

 את כל מסמכי המכרזים לבחירתם. 

 הרלוונטיים נמסרו רק בהתייחסות המנהלנית לטיוטת הדו"ח.  המסמכים



לבחירת המהנדס היועץ  15.5.90נמסר פרוטוקול מתאריך  -

)נטיף(, אשר לפיו הצעת המהנדס נבחרה מתוך "מספר 

 20-הצעות". לא נמסר תיעוד של המכרז )מלפני למעלה מ

 שנה(, ולא נמסר חוזה. 

המפקח ההנדסי,  לבחירת 17.7.00נמסר פרוטוקול מתאריך  -

 1993ובו נאמר כי ההתקשרות עם המפקח נעשתה בשנת 

נחתם עמו הסכם. לא נמסר תיעוד  2003ב"פתק". רק בשנת 

למכרז או הצעות נוספות שהתקבלו. תוקף החוזה שנחתם 

היה עד לסיום תקופת ההרצה של פרויקט  2003בשנת 

. מאז לא הוצא מאז 5/97ההקמה באתר של המט"ש לפי מכרז  

 מכרז חדש ולא נחתם חוזה חדש. 

נמסר תיעוד להחלטת "הוועדה לבחירת מנהל חשבונות  -

, עם החוזה למתן שירותי הנהלת חשבונות 1999לאיגוד" משנת 

מאותה שנה. אין תיעוד לעריכת מכרז לבחירת רואה החשבון 

 )המעניק גם את שירותי הנהלת החשבונות(. 

 

ואה החשבון,  המהנדס והמפקח. כמו כן, על לא נמצא תיעוד ממשי למכרזים למינוי ר

אף שתוקף החוזים הרלוונטיים )במקרים שהיו קיימים חוזים( פג, לא נמסר תיעוד 

 לעריכת מכרזים לצורך התקשרויות חדשות.

 המלצה:

 יש להקפיד על תיעוד מכרזים וחוזים תקפים למינויים באיגוד. 

 

 

 

 

 

 

 כללי -פעילות האיגוד   .11

ר בשלושה תחומים עיקריים: מכון טיהור, המהווה את עיקר האיגוד עוסק כאמו

 פעילותו, תחזוקת אתר אשפה שאינו פעיל, הדברת יתושים.

 

 תוכנית עבודה  1..1

 



הוער לאיגוד כי "האיגוד לא פעל על פי  2002בדו"ח הביקורת של משרד הפנים משנת 

ילוצים תוכנית עבודה שנתית המביאה לידי ביטוי את הצרכים התכנוניים מול הא

 התקציביים והאחרים )מלבד תחום ההדברה(".

במהלך הביקורת הנוכחית )כעשר שנים מאוחר יותר( התבקשה מנהלנית האיגוד  

להמציא לביקורת תוכנית עבודה עדכנית ונענתה כי פעילות האיגוד אינה מתבצעת לפי 

 תוכנית קבועה אלא לפי צרכי השטח.  

חסותה לממצא זה כי: "האיגוד על כל מרכיביו מנהלנית האיגוד מסרה לביקורת בהתיי

פועל במסגרת תקציבית מאושרת. עבודת שטח ופעולות שטח מוכתבות על ידי השטח. 

 לדוגמה: הימצאות דגירת יתושים מחייבת טיפול מידי ללא קשר לתוכניות כתובות". 

 

וניתנות  הביקורת דוחה את התייחסות מנהלנית האיגוד. מרבית פעילויות האיגוד צפויות

לחיזוי ועל כן ניתן היה להכין תוכנית עבודה. לכל תוכנית ייתכנו השינויים עם 

 התפתחויות. 

 

בהתייחסות  נוספת לממצא זה צירפה המנהלנית תוכנית עבודה שבועית של ניטור 

 – 1.1.13והדברה שנערכה לאחר הערת הביקורת בנושא )תכנית עבודה לשבוע 

י: "העבודה בשטח היא עבודה רוטינית של טיהור וביקורת ( . המנהלנית מסרה כ5.1.13

 ולעתים מוכתבת על ידי תנאי השטח ומזג האוויר". 

 

 המלצה:

 .על האיגוד להכין תוכנית עבודה שנתית מפורטת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התקשרויות עם מקבלי שירות שאינם חברי האיגוד    10.2

שויות המקומיות מודיעין, הביקורת ביקשה לקבל  העתקים מחוזי ההתקשרות של הר

שוהם, מודיעים עלית עם האיגוד המקנים להן נפח תפעול במכון לטיהור שפכים. 

בתגובה הועבר לביקורת רק החוזה עם מודיעין עלית, ונאמר כי עם יתר המשתתפות 

 אין חוזים.   –שאינן חברות 



 כתוב . האיגוד מספק שירותים לרשויות מקומיות שאינן חברות באיגוד ללא הסכם

הביקורת ביקשה דיווח על חוזים לאספקת שירותים על ידי האיגוד לגופים אחרים 

 שאינם רשויות מקומיות ודווח לה  שאין חוזים כאמור. 

נמצא כי האיגוד מספק שירותים לגופים אחרים שאינם רשויות מקומיות ללא הסכם 

ותים מהאיגוד, ייווצר כתוב. בהעדר הסכם כתוב עם רשויות וגופים אחרים הרוכשים שיר

קושי באכיפת תשלום חובותיהם. כמו כן, העדר עיגון ההתקשרויות במסמך כתוב, 

עלול לגרום למחלוקות באשר למהות והיקף החובות, למשל בנושא ההשתתפות 

 בעלויות ההרחבה והשדרוג של המט"ש. 

 

 כך לדוגמה: 

 התעשייה האווירית  -

 רשות שדות התעופה -

תובים עם התעשייה האווירית ורשות שדות התעופה הוער כבר על הצורך בהסכמים כ

 . תיקון זה לא תוקן מאז.2002בדוח הביקורת שערך משרד הפנים משנת 

 המלצה:

יש להקפיד לעגן בהסכמים כתובים את כל התקשרויות האיגוד לאספקת 

 שירותים. 

 

 . פעילות המכון לטיהור שפכים  )להלן: "מט"ש"(11

 

 ן עסקקיום רישיו  11.1

 קובע כי:  1995-לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 1סעיף  

 "העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי."

 לתוספת לצו קובע כי: 5בקבוצה  5.3סעיף 

אחסון שפכים, עיבודם, טיהורם והובלתם )לרבות מקום 

 ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד( טעון רישוי 

.  

 למרות דרישת הביקורת, האיגוד לא הציג רישיון עסק למט"ש. 

הגורם המוציא רישיון עסק אינו  –בתגובתו מסר יועמ"ש האיגוד כי: "רישיון עסק 

האיגוד. יתרה מכך התנאים לרישיון עסק מוצאים על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים 

פעילות כגון זו ובראשם המשרד להגנת הסביבה. שאלה משפטית היא האם ראוי ש

שמבצע האיגוד, בתוקף תפקידו הסטטוטורי, תוסדר באמצעות  תנאי רישיון העסק או 

שמא יש לחוקק הוראות דין מיוחדות, אחידות לכל הגופים הסטטוטוריים העוסקים 



בסוג פעילות זה. נקבעו בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור 

ללים להפעלת מכון לטיהור שפכים. כללים אלו מגדירים כ 2010 –שפכים( התש"ע 

באופן אחיד את הנורמות בכל הקשור להפעלת המט"ש. המשרד להגנת הסביבה לא 

הועברה טיוטת תנאים ע"י משרד  2011גיבש עד היום תנאים לרישיון עסק. בשנת 

 להגנת הסביבה להערות האיגוד. הערתי את הערותיי במכתב המצורף. מאז לא מצא

המשרד להמשיך ולטפל בעניין ולדעתי בצדק. חלק נכבד מהתנאים היו פשוט העתקה 

. 2010של תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( התש"ע 

לעניות דעתי, תנאי הפעלה של מתקני טיהור צריכים להיות מוסדרים כדין ובאופן 

ת המקומית שבתחום שיפוטה מצוי המכון אחיד, ולא נתונים לשרירות ליבה של הרשו

 ו/או למידת הבנתו את המטרייה של ממלא תפקיד במשרד הממשלתי הרלוונטי...". 

הביקורת מדגישה בהתייחס לתגובת היועמ"ש, כי על פי צו רישוי עסקים, על האיגוד 

לפעול לקבלת רישוי למט"ש, והאיגוד לא הציג אסמכתאות כי פעל נמרצות לקבלת 

ן הנדרש.  הדבר חמור במיוחד מאחר שהאיגוד מפעיל מט"ש העלול להוות מקור הרישיו

 למפגעים בריאותיים, סכנת טביעה ונזקים שונים.

 

 המלצה:

 יש לפעול להוצאת רישיון עסק למט"ש. 

 

 התקשרות עם הקבלן לתפעול המט"ש  11.2

חברת  לתכנון, ביצוע, תפעול ותחזוקה של מט"ש איילון נבחרה 5/97במכרז מס' 

 אצו"ם.

 לצו המקים קובע כי:  35סעיף 

"יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, 

 בלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שלוש אלה: 

 ( שוויו של החוזה אינו עולה על אלף לירות.1)

( ההוצאה הכרוכה בחוזה, אם כרוכה בו הוצאה, מיועדת 2)

 לה הקצבה מתאימה בתקציב...

 ( קוימו הוראות צו זה בדבר מכרזים". 3)

 למכרז קובע  כי: 1.3סעיף 

"ההצעות יכללו את תכנון המתקן... וכן הצעה לגבי תפעול 

שנים לאחר תאריך המסירה....כן  5המתקן ותחזוקתו למשך 

תעמוד למזמין הזכות להאריך את תקופת התפעול 

 שנים כל אחת, כאמור 5תקופות בנות  2והתחזוקה בעוד 

 בתנאי החוזה".

 לחוזה קובע כי: 2.1.14סעיף 



"הקבלן לא יהיה זכאי ללא קבלת אישורו המפורש בכתב 

של המזמין:...להעביר בקבלנות משנה...את ביצוע הפרויקט 

 או חלק ממנו". 

 לחוזה קובע כי:  2.1.16סעיף 

"הקבלן לא יוכל להעסיק 'קבלן משנה...' ללא הסכמתו 

 ן".   המוקדמת, בכתב, של המזמי

( כי 11, עמ' 3דיווח יו"ר האיגוד )סעיף  9.2.10בפרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מתאריך 

חברת אצו"ם המפעילה את האתר עברה שינויי בעלות רבים, והיא מפעילה את האתר 

 באמצעות קבלן משנה. 

 בתגובת יו"ר האיגוד לשאלת מנכ"ל עיריית לוד, ציין יו"ר האיגוד כי האיגוד לא ידע 

מראש שהמט"ש מופעל באמצעות חברת  משנה ומשנודע לו על כך לא הודיע על 

 הפסקת ההתקשרות.

 

לתכנון, ביצוע, תפעול ותחזוקה של מט"ש  5/97חברת אצו"ם שנבחרה במכרז מס' 

איילון הפעילה את המט"ש באמצעות קבלן משנה, ללא קבלת אישור מפורש בכתב 

 וזה.ומראש של האיגוד, בניגוד להוראות הח

ההתקשרות עם הקבלן לתפעול המט"ש נמשכה למשך חמש שנים נוספות, בהתאם  

לאופציה הקבועה בחוזה שהיקפה מיליוני שקלים. יצוין כי אישור המועצה ניתן  

 בדיעבד, לאחר שנה מתחילת האופציה. 

 המלצה:

על האיגוד לקבל את אישור המועצה מראש לעבודה עם קבלן משנה ולמימוש 

 תונה לו בחוזה. אופציה הנ

 

 איכות טיהור השפכים 11.3

פורסמו תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים  2010בשנת    11.3.1

. תקנות אלה ביטלו את תקנות בריאות העם )קביעת 2010-לטיהור שפכים(, תש"ע

 . 1992-תקנים למי שפכים(, התשנ"ב

זיהום מקורות מים משפכים ומי  מטרת התקנות היא להגן על בריאות הציבור, למנוע

קולחין, לאפשר ניצול חוזר של מי קולחין כמקור מים, להגן על הסביבה לרבות על 

 מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי, הקרקע והגידולים החקלאיים. 

התקנות קובעות פרמטרים רבים לאיכות המים המטוהרים, לעומת שני פרמטרים 

פרמטרים החדשים קובעים את הערך המרבי המותר שהיו קיימים עד לפרסומן. ה

 של מזהמים שונים על פי הוראות התקנות. 



בנוסף לכך, הוראות התקנות מטילות חובות שונות, כגון הכנת תוכנית ניטור ובקרה 

 של השפכים, דיגום קולחים וכד'.  

לדברי היועץ המשפטי שייעץ לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת )שדנה 

 (: 25.1.10ור תקנות בריאות העם בתאריך באיש

"התקנות מובאות לאישור הוועדה מפני שהפרתן מהווה עבירה על שלושה חוקים. 

ראשית, עבירה על חוק רישוי עסקים של אותם מתקני טיהור שפכים, עבירה 

בנוסף, ההפרה של התקנות מהווה עבירה  .חודשי מאסר שעונשה עד שמונה עשר

 שמונה עשר חודשי מאסר ת העם, שהפרה שלה עונשה עדגם על פקודת בריאו

וכתוצאה מההפרה אם המפר השיג טובת הנאה או רווח לעצמו או אחר ניתן להטיל 

 עליו עונש חמור אף יותר. העבירה השלישית היא על חוק המים, עבירה שדינה עד

 מאסר וקנסות נוספים". )ההדגשות אינן במקור( שנת 

ם, על מט"ש איילון לספק קולחין באיכות הנדרשת על פי תקנות בריאות הע

לצורך אספקת קולחין באיכות הנדרשת בתקנות, על . 1/1/2013בתקנות החל מיום 

 האיגוד לשדרג את המט"ש. 

 

למהנדס הראשי לבריאות  6.8.12על פי מכתב  של יו"ר האיגוד מיום  11.3.2

ביקש יו"ר האיגוד לדחות  הסביבה ויו"ר וועדת החריגים לפי תקנות בריאות העם בו

הליך השדרוג התעכב עקב דרישת רשות המים לבדוק חלופות   -את מועד השדרוג 

טכנולוגיות לשדרוג, ועקב הקפאת היכולת של האיגוד לגייס כספים ו/או לקבל 

מילוות ו/או מענקים על ידי משרד האוצר. לאחר שבעיות אלה נפתרו, התעוררה 

ל רשות המים לאשר את התוכנית מטעמים הנדסיים, בעיות נוספות והן סירובה ש

והבהרת מנהלת הביוב כי לא יתאפשר שדרוג ללא הרחבת המט"ש, וזאת למרות 

 שמעטפת התקציבית לביצוע ההרחבה טרם הוסדרה. 

 להלן סיכום הבקשה שבמכתב:  

"לפיכך ולאור הבעיות והקשיים שהתגלעו כמפורט לעיל...לרבות הקשיים והסיבוך 

וים מטבע הדברים לעניין שכזה הכרוך בהגעה להבנות עם רשויות שאינן המתלו

חברות באיגוד, יחוד תקציבים וכד', נמנע מאיתנו לעמוד במועדים הקבועים בתקנות 

 לביצוע השדרוג...

אנו מבקשים...להאריך לנו את המועד להפעלת טיפול ברמת השקיה ללא 

ם ביחס לערכים שנקבעו בתקנות, מגבלות...וכן להזרמת מי קולחין בערכים מקלי

 ". 1.6.14וזאת עד ליום 

הדיון בבקשת האיגוד בוועדת החריגים לפי תקנות בריאות העם התקיים בתאריך 

. לדיון הוזמנה מינהלנית האיגוד, מהנדס האיגוד, נציגת חברת אצו"ם 26.11.12

 ואחרים. 



 החלטת הוועדה הייתה: 

מוצדקות. המבקשים לא עשו כל  "לא הוכח שנסיבות הדחייה של המבקשים

 הנדרש על מנת לעמוד בתקנות ולכן, לא ניתן להם הקלה מהסיבות הבאות:

קיימת לעת הזאת הזרמה של קולחים באיכויות ירודות לסביבה תוך גרימה  -

 למפגעים הסביבתיים ופגיעה אקולוגית בנחל.

קלאיים, השקיה בקולחים באיכות ירודה זו גורמת לפגיעה אפשרית בגידולים ח -

מגבילה את השימוש לגידולים ולא מאפשרת השקיה חקלאית בלתי מוגבלת". 

 )ההדגשה אינה במקור(.

, הוחל בביצוע עבודות עפר לביצוע 2013לדברי מנהלנית האיגוד, מתאריך מרץ 

השדרוג. על פי תקנות בריאות העם, על מט"ש איילון לספק קולחין באיכות 

.. כאמור לעיל, בשלב זה השדרוג היה אמור 1.1.13הנדרשת בתקנות החל מיום 

 להסתיים. 

האיגוד עובר לכאורה על הוראות תקנות בריאות העם, לאחר  1.1.2013החל מתאריך 

שבקשתו לדחיית תחולת התקנות לגביו נדחתה על ידי ועדת החריגים לפי תקנות 

יות בריאות העם. אי עמידה בתקנות יש בה לכאורה משום עבירה שדינה עלול לה

 מאסר וקנסות.  

 יועמ"ש האיגוד מסר לביקורת בהתייחסותו לטיוטת הממצאים כי: "

טיפול שלישוני...  –"אין חולק כי האיגוד לא עומד בתנאי התקנות לעניין איכות הטיהור 

עמדת רשות המים בכתובים היתה שלא לאשר כל תוכנית לביצוע טיפול שלישוני אלא 

בו זמנית כשלה המדינה בהעמדת איגום תקציבי לביצוע אם תבוצע בו זמנית ההרחבה...

ההרחבה....ניסיון רשות המים היה לאלץ את האיגוד לבצע שדרוג והרחבה, ללא 

מקורות תקציביים תוך שהאיגוד מאוים לעמוד במצב של עבריינות לכאורה על תנאי 

שלה משרדי הממ 10.7.13התקנות, אם ימנע מכך....על פי פרוטוקול המדינה מיום 

הרלוונטיים יעמידו את סך ההשקעה הנדרשת במיידי...המדינה הודתה בחובתה לבצע 

את התשלום הנדרש על ידי האיגוד....על מנת לזרז את השדרוג לטיפול שלישוני פעל 

האיגוד למימוש האופציה לביצוע טיפול שלישוני הנתונה בחוזה הקמת המט"ש, אשר 

ת השדרוג המבוצעת היום...כמובן שבית אושרה בעבר. בכך התאפשרה תחילת עבוד

המשפט מחליט בכל מקרה אם פלוני ביצע עבירה. בנסיבות המתוארות לעיל ישפוט 

בית המשפט מי אחראי לכך שעניין השדרוג לא בוצע במועד, ככל שהעניין יובא 

 בפניו". 

נדרש  -)להבדיל מהרחבתו(  1.1.13הביקורת מעירה כי שדרוג המט"ש עד לתאריך 

ק. בקשת הדחייה שהוגשה על ידי המט"ש לוועדת חריגים לא התקבלה, על אף בחו

"הנסיבות המקלות" להן טען האיגוד. יצוין שוב, שוועדת החריגים קבעה כי לא הוכח 

 שהנסיבות שהציג האיגוד מצדיקות דחיה של תחולת התקנות עליו. 

 המלצה:



 עם. יש לפעול בהקדם האפשרי ליישום הוראות תקנות בריאות ה

 

לפני תחולת תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(,   11.3.3

, היה על המט"ש לעמוד בתקנות בריאות העם 1.1.13תאריך    2010-תש"ע

(. על 1992 –)קביעת תקנים למי שפכים(, התשנ"ב   הקודמות )תקנות בריאות העם 

מהבדיקות  75% –מ"ג לליטר ב  20  יא פי תקנות אלה הרמה המירבית של צח"ב ה

מ"ג לליטר  40 –מ   שנערכות במשך חודש קלנדרי, ובלבד שלא יהיו יותר 

 בבדיקה אחת. 

והן  2012הביקורת קיבלה את תוצאות הבדיקות שערך נציג הקבלן במהלך חודש יולי 

עומדות בדרישות אלה. עם זאת, מתוך חמש בדיקות של מעבדה מוסמכת שנערכו 

ראי מטעם המט"ש, ושתוצאותיהן נמסרו לביקורת, נמצא כי באחת הבדיקות באק

מ"ג לליטר, כלומר  72( היה ערך של 17.10.12)דוגמה שנלקחה מהמעבדה בתאריך 

 מ"ג לליטר(.  40ערך הגבוה כמעט פי שניים מהמותר על פי התקנות )

א זה של הביקורת ביקשה לדעת מה הפעולות שבוצעו על ידי האיגוד בעקבות ממצ

 המעבדה, אך לא נענתה. 

 המלצה:

יש לגבש נוהל בעניין הפעולות שיינקטו כאשר מתגלה חריגה בממצאי 

 המעבדה, ולתעד את הפעולות שנעשו בעקבות החריגות שהתגלו. 

 

 התקשרות עם הקבלן לשדרוג המט"ש   11.4

ת המים על מנת שהמט"ש יעמוד באיכות המים הנדרשת לפי תקנות בריאות העם  )איכו

 הנדרשת היא לאחר טיפול שלישוני(, על המט"ש לעבור שדרוג.

מנהלנית האיגוד מסרה לביקורת, וכך עולה גם מהפרוטוקולים של מועצת האיגוד, כי 

חברת אצום בע"מ לפי המכרז  –עבודת השדרוג נמסרה לקבלן המפעיל את המט"ש 

 .  1997שנערך בשנת 

 למכרז:  2.3על פי סעיף 

נה האופציה לדרוש מן הקבלן הזוכה, בתנאים "למזמין נתו

לתנאי החוזה, להרחיב את המיתקן  2.10האמורים בפרק 

באופן שיכללו בו...טיפול שלישוני:...במהלך תקופת 

 לחוזה...".  2.10התפעול והתחזוקה, כאמור בפרק 

 לחוזה:  2.10.10על פי סעיף 



)חמש( שנים מתאריך החתימה נתונה בידי  5"עד לתום 

זמין הזכות להורות לקבלן, בכתב, על הרחבת המ

 המתקן...ו/או 'טיפול שלישוני'". 

עפ"י  11.5.10שדרוג המט"ש  נדון בפרוטוקול בישיבת מועצת האיגוד מתאריך 

 פרוטוקול הישיבה אמר יו"ר האיגוד לעניין זה:  

"אם אתה נשאר במתווה של המכרז....לדעתי אני חושב 

נתתי את זה ליועץ המשפטי שההתקשרות תקפה. אבל אני 

 לפרוטוקול(.  22לבדוק"....)עמ' 

 למרות זאת החליטה המועצה: 

"להכין מכרז תכנון, ביצוע ותפעול...שידרוג לטיפול שלישוני 

 27אלף קוב בטכנולוגיה הנוכחית, והרחבה, עד  54של 

 אלף קוב בשיטה ממברנלית". 

ד לאשר את שדרוג המט"ש. הוחלט פה אח 2.4.12בישיבת מועצת האיגוד מתאריך 

 דובר על שדרוג באמצעות הקבלן המפעיל, ובהקשר לכך נאמר  שם:

 .... 99או  98 –"מר י.ל: במכרז יש להם זכות עוד מ 

 מר מ.נ.: והיועמ"ש אומר שזה תקף? ...

עו"ד י.מ.: היועמ"ש יעביר את זה בנסיבות האלה. אומר שזה תקף או לא 

 דברים כאלה... זה רק בתי משפט אומרים –תקף 

 מר מ.נ.: אני לא בטוח. אני הערתי את ההערה שלי. 

עו"ד י.מ: המכרז כולל אופציה לפיה אנחנו, האיגוד, יכול לחייב את אצ"ום 

לבצע את השדרוג ולבצע את ההרחבה בתוך תקופת זמן מסוימת. אני לא 

זוכר אותה. על כל פנים, היא עברה. באה אצ"ום ואומרת אני מוכנה 

כו את התקופה הזו, בה אתם יכולים לחייב אותנו לעשות את שתארי

 השדרוג בהרחבה. אנחנו מסכימים.

שנה...זה נבחן על ידי היועץ המשפטי, זו -י.ל: אנחנו בחנו את הסוגיה הזו לפני חצי שנה

 הייתה המלצתו. " 

 

 היועץ המשפטי של האיגוד מסר בנושא זה  כי:

ציה לאיגוד לדרוש מהקבלן ביצוע שדרוג ו/או "במכרז הקמת מט"ש איילון ניתנה אופ

הרחבה...המדובר בהתחייבות של הקבלן כלפי האיגוד....האופציה לא מומשה בשעתו 

ע"י האיגוד, עקב התנגדות למימושה ע"י רשות המים...הקבלן האריך את האופציה 

הלת שניתנה לאיגוד והאופציה מומשה...העניין נדון פעמים רבות במועצת האיגוד ובמנ

האיגוד. הכל סברו כי קיימת כדאיות כלכלית בולטת וחד משמעית למתווה למימוש 

 האופציה...למיטב זכרוני לא התבקשה ולא התקבלה חוות דעת בכתב". 



לשדרג את המט"ש על ידי  2.4.12מועצת האיגוד אישרה פה אחד בישיבתה מתאריך 

מהמועד שבו פגה האופציה  שנים  10אף שחלפו ₪ מליון  35-חברת אצו"ם בעלות של כ

שהייתה נתונה לאיגוד להורות לקבלן על הרחבת המתקן...ו/או 'טיפול שלישוני'. 

מפרוטוקול הישיבה עולה כי החלטת המועצה התבססה על חוות דעת היועץ המשפטי 

שנמסרה בע"פ בישיבת מועצת האיגוד.   גם היועץ המשפטי אישר בהתייחסותו את 

 הדברים.

 המלצה:

 לצו המקים. 40רוך מכרז לכל הזמנת עבודה כאמור בסעיף יש לע

 

 הרחבת המט"ש  11.5

( המט"ש תוכנן 6.8.12על פי דיווח יו"ר האיגוד למהנדס הראשי לבריאות הסביבה )

–נפש, עם כמות שפכים יומית של כ 300,000בשלב א לתת מענה לאוכלוסיה של 

יעין, שוהם ומודיעין עלית, שאינן מ"ק. לאחר הקמתו התחברו אליו הרשויות מוד 54,000

 חברות באיגוד. 

לפי המסמך האמור, כמות השפכים המגיעה למט"ש כיום, כולל שפכי מודיעין עלית, 

 מהקיבולת המתוכננת. 83% –מק"י דהיינו כ  45,000 –מסתכמת בכ 

 (: 40להלן נתוני איגוד בעניין זה על פי הדיווח האמור )ניע 

 

 וםהמצב כי נתוני התכנון 

 נפש 288,000 נפש 300,000 אוכלוסיה

 מק"י 45,000 מק"י 54,000 כמות שפכים יומית

 מלמ"ק 16.4 מלמ"ק 19.7 כמות שפכים שנתית

 

 

החליטה המועצה על הרחבה של  11.5.10יצוין, כי בפרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך 

 אלף קוב: 27

ה, על היקף היציאה "האיגוד שומר לעצמו את הזכות להחליט על היקף העבוד

 לעבודה..."

 

 (: 17אמר יו"ר האיגוד )עמ'  4.10.10עם זאת, בישיבה הבאה שהתקיימה בתאריך 

מספקים אותנו לעשור  54,000 –"אנחנו בעצם לא צריכים את ההרחבה של המט"ש...ה 

הקרוב....כל מי שרוצה, מודיעין עלית רוצים להתחבר, מודיעין רוצה 

 ה לעצמו באיזה שיטה שהוא רוצה". להתרחב...שירחיב, יבנ



 לא תועדה החלטת המועצה בנוגע לכך. 

 

 

דיווח יו"ר האיגוד כי: "יש דרישה מטעם רשות המים ... להרחיב את  2.4.12בתאריך 

המט"ש. ההרחבה היא לא צרכים של כל החברים שהקימו את התאגיד, את המט"ש, 

נו איתה בדיונים משפטיים...כל יום אלא מודיעין זקוקה לזה יותר, מודיעין עלית שהיי

מישהו אחר מתווסף ורוצה הרחבה. לחברים המייסדים אין עניין בהרחבתו של 

 המט"ש". 

 

בבקשתו לוועדת חריגים על פי תקנות בריאות  6/8/12במכתבו של יו"ר האיגוד מתאריך 

העם מסר, כי רשות המים לא אפשרה לאיגוד לשדרג את המט"ש ללא הרחבתו, 

שהמעטפת התקציבית לביצוע ההרחבה טרם הוסדרה..התעוררו מחלוקות בכל  למרות

הקשור והנוגע לזהותה גורם המממן את ההרחבה, מצד רשויות שאינן חברות 

באיגוד...לאור האמור וחרף העובדה שאין בידינו התחייבויות כספיות של מי שאינו חבר 

ת המילת"ב להגיש תוכניות באיגוד לצורך ביצוע השדרוג ו/או ההרחבה, ולאור דריש

נוספות לרבות תוכניות מפורטות כתנאי לדיון ולאישור תקציבים, הננו פועלים להכנת 

 המבוקש על ידי המילת"ב". 

 

, הנשענת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2012על פי הצעת התקציב לשנת  

ם למט"ש הוא ( מספר התושבים המתגוררים ברשויות המזרימות שפכי31/12/10)יום 

. בתוספת מועצה מקומית באר יעקב )שהשתתפותה נקבעה על פי מד מים 322,700

 איש.  334,600 –איש(  11,900ואוכלוסייתה מנתה 

נמצא כי מס' תושבי הרשויות המחוברות למט"ש, על פי נתוני הלשכה המרכזית 

ייתה לסטטיסטיקה, חורג מהקיבולת לגביה תוכנן המט"ש ומשכך הרחבת המט"ש ה

 צריכה להתבצע זה מכבר 

 

נוכח האמור במכתבו של יו"ר האיגוד  לפיו רשות המים לא אפשרה לאיגוד לשדרג את 

המט"ש ללא הרחבתו, וכן נוכח העובדה כי כיום החלו לכאורה בעבודות השדרוג ללא 

ביקשה הביקורת את אישור רשות המים לשדרוג ללא הרחבה. האישור   -הרחבה 

 לביקורת. האיגוד התבקש למוסרו בהתייחסותו, אך הוא לא נמסר.שנדרש לא נמסר 

 

יועמ"ש האיגוד מסר בהתייחסותו לממצא זה: "הרחבת המט"ש אינה נחוצה לחברי 

האיגוד אלא לסדרת משמשים שאינם חברי איגוד...מטעמים הנוגעים לאיכות הסביבה 

וע ההרחבה דרשו הגופים המוסמכים חיבור רשויות בטרם תושלם ההרחבה...ביצ

 –נטל כספי של למעלה מ  –בתנאים אלו היה מעמיד את האיגוד בפני שוקת שבורה 



היה נופל על האיגוד בנסיבות בהן רוב המימון צריך היה להגיע ממקורות ₪ מיליון  50

אחרים הנוגעים לאלו הזקוקים להרחבה. יו"ר האיגוד פעל להסרת החסמים מול שרי 

 הממשלה הרלוונטיים...". 

 לצה: המ

יש לפעול להרחבת המט"ש, משום שמס' תושבי הרשויות המחוברות למט"ש 

 חורג מהקיבולת. 

 

 

 חיוב חברי האיגוד ומשתתפיו בתשלומים למט"ש  11.6

לא נלקחו בחשבון המועצה האזורית עמק  2012בהצעת התקציב של המט"ש לשנת 

ת אלה לא הזרימו לוד והמועצה המקומית באר יעקב. לדברי מנהלנית האיגוד רשויו

 .  2012. באר יעקב החלה להעביר שפכים למט"ש בשנת 2011שפכים בשנת 

עקב חובות הרשויות החברות באיגוד, ערך סגן הממונה על המחוז במשרד הפנים 

שימוע לרשויות השונות, בו אושר חובה של כל רשות לאיגוד ונקבעו בהסכמה מועדי 

י על בקרת החיובים של הרשויות. במקביל, פירעון.  רואה החשבון של האיגוד אחרא

נחתם הסכם בין החשב הכללי במשרד האוצר לבין האיגוד, בו  2011במהלך שנת 

הוחלט על מחיקת הריביות החריגות אשר בהן חויב האיגוד לאור אי פירעון מלוות 

 שנלקחו לצורך הקמת המט"ש.

 

 

 

 

 

 

 42קובע הצו המקים בסעיף  לגבי אופן חיובן השוטף של הרשויות בתשלומים למט"ש

 כי: 

"הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון 

תקציב האיגוד ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר 

באפריל  1התושבים ברשות המקומית שהיו רשומים ביום 

של השנה בה הוטל התשלום במרשם המתנהל לפי חוק 

אותה רשות  והנוגע לתחום 1965מרשם האוכלוסין תשכ"ה 

מקומית, זולת אם הוסכם אחרת על ידי הרשויות 

 המקומיות".



בפרוטוקולים של מועצת האיגוד דווח פעמים רבות על הצורך, ולאחר מכן על חובה 

משפטית, לעבור לשיטת חיוב על פי כמויות השפכים שהועברו בפועל )קריאת מונים(. 

 יו"ר האיגוד:אמר  2010כך למשל, בישיבת המועצה מחודש אוקטובר 

 "אנחנו מבקשים מהחברים באיגוד ומהמשתמשים ....להפעיל מונים".  

 היועץ המשפטי של האיגוד הוסיף כי: 

"החל מהשנה תוקן החוק באופן שבו צריכים לחייב תאגידי 

תאגידי מים וביוב  .וביוב על פי קריאת מונה נקודה מים

מותר להם לשלם על פי קריאת מונה... בשלב הזה לא 

מועצות אזוריות וכד', אבל נכון שכולם יהיו לפי אותה שיטת 

חיוב, כי אחרת ההפרשים...יפלו על אחד מהצדדים...לכן 

מאוד חשוב שכולם יעשו את הסיפור הזה....אני לא יכול 

להיכנס לצנרת .... בלי רשות...להתקין שם מונים ולתחזק 

ים אותם...עד עכשיו אנחנו מנסים ולא מקבלים קריאות מונ

 )ההדגשות אינן במקור(.  מכולם...."

 , דיווח יו"ר האיגוד: 14.4.11כחצי שנה לאחר מכן, בישיבת מועצת האיגוד מתאריך 

"עיריית רמלה עובדת היום עם מונה וזה מקטין לה את 

העלות.... אני מציע שעד שלא נלמד את ההתנהגות של 

המונים ואת הפערים שנוצרים...שנשאר לפי 

.בכל מצב הפחת שייווצר כתוצאה בין השעונים אוכלוסיה...

 לבין המדידה הכוללת במילא זה יתחלק על כולם". 

, דיווח המהנדס )אמנון 14.11.11וכשנה לאחר מכן בישיבת מועצת האיגוד מתאריך 

 נטיף(: 

"זו פעם שלישית...שזה עולה...וכל פעם זה נופל מחדש, 

שהדבר הזה  אין שיתוף פעולה מצד הרשויות. כדי בגלל זה

יוכל לעבוד...צריכה להיות פה בקרה על הקריאה של 

הספיקות. אם המד ספיקה לא עובד, צריכה להיות עוד 

בקרה נוספת וזה לא קיים, פרט לנדמה לי, רשות אחת. אז 

אם כל הרשויות ייערכו לנושא הזה ניתן לעבור לשיטה של 

 ם".  קריאה של ספיקות...היום, במצב שקיים היום, זה לא קיי

 החלטת המועצה באותה ישיבה הייתה: 

 "הוחלט פה אחד לאשר מעבר לחיוב הרשויות לפי ספיקה". 

 

הרשויות המקומיות המזרימות שפכים מחויבות יחסית למספר תושביהן ולא עפ"י כמות 

השפכים שמזרימה כל רשות למרות קביעת היועמ"ש של האיגוד כי החוק החל לחייב 



פי קריאת מונה ולמרות החלטת "מועצת האיגוד לאשר מעבר תאגידי מים וביוב על 

נכון למועד הביקורת חיוב הרשויות אינו מתנהל לפי  -לחיוב הרשויות לפי ספיקה ",

 ספיקה, אלא עדין לפי אוכלוסין. 

 

(, האיגוד אינו יכול לעקוב אחר 25.7.2012לדברי המנהלנית )לפי פגישה מתאריך 

למט"ש, משום שאמנם יש למט"ש מונה לכניסת הכמויות המוזרמות מכל רשות 

 -השפכים מכל קו, אולם כל קו המגיע למט"ש מוביל שפכים ממספר רשויות  )למשל 

שוהם מתחברת לחבל מודיעין, באר יעקב מתחברת לרמלה, מודיעין עלית מתחברת 

על  למודיעין וכו'(. הדרך לחייב לפי קריאת מונים היא רק על ידי דיווחי הרשויות עצמן

הכמויות שהן מעבירות, אך דיווחים כאלה אינם מגיעים לרוב למט"ש )רק עיריית רמלה 

 מקפידה על כך, לדברי המנהלנית(. 

 כמו כן מסרה המנהלנית בהתייחסותה לממצא זה כי:

מועצת האיגוד אמנם החליטה על חיוב לפי כמות שפכים. כדי ליישם  –"התקנת מונים 

ן מונים בנקודת הקמצה של קווי ההולכה שלהם או החלטה זו על הרשויות להתקי

בנקודת היציאה בתחנות השאיבה שלהם. הנ"ל בתחום הרשויות ובאחריותן. לכשיתקינו 

 הרשויות והתאגידים מונים נוכל לחייב לפי קריאה". 

יועמ"ש האיגוד מסר לביקורת בהתייחסותו לממצא זה כי: "החיוב על פי מונה הוא 

י. מערכות הולכת הביוב אל המט"ש הינן בשליטת ובבעלות החיוב המדויק והרצו

הרשויות ו/או תאגידי המים והביוב התורמים שפכים למט"ש. הפניות לגורמים 

הנ"ל....להתקין מונה ולהעביר דיווחי קריאה של המונים לא נענו. בנסיבות הנ"ל נראה 

רים; בנסיבות לכאורה שהביקורת צריכה להיות מופנית לגורמים אחרים. בשולי הדב

אלו שוקדת רשות המים על קביעת תעריף שהינו פונקציה של כמות המים השפירים 

הנצרכת ע"י כל רשות/ תאגיד רלוונטי. למרות החלטות ופניות האיגוד לרשויות, אף 

אחת לא התקינה מונה למדידת שפכים המועברים למט"ש, למעט עיריית מודיעין 

 עלית". 

 המלצה:

 החלטת המועצה בדבר חיוב רשויות לפי ספיקה. יש לפעול ליישום 

 

 

 

 

 

 הגלשת קולחין לנחל   11.7

 

 הוער לאיגוד כי: 2002כבר בדו"ח הביקורת של משרד הפנים משנת 



"מבדיקה שנערכה עם אגף מים ונחלים במשרד לאיכות 

הסביבה, עלה שהאיגוד לא עמד בדרישות צו ההרשאה 

באיכות ירודה לנחל והזרים כמויות גדולות של מי קולחין 

איילון, ללא תיאום מראש של מועדי ההגלשה וללא דיווח 

על תוצאות ניטור הקולחין כנדרש. עוד עלה, שבמהלך שנת 

הוזרמו מי קולחין לנחל איילון ללא היתר מנציבות  2002

 ". 1.4.02המים, לאחר שפג תוקפו בתאריך 

 

קולחין לנחל גזר מתאריך  מעיון  בבקשה שהגיש האיגוד למתן צו הרשאה לסילוק 

. בבקשה  11/2010 – 5/2011עולה כי הבקשה הוגשה בדיעבד, עבור התקופה  23.9.11

מל"ק לשנה, בעיקר  4 –זו נרשם בין היתר כי : "בשנים האחרונות הוגלשו לנחל גזר כ 

 בעונת החורף וכן בסוף עונת ההשקייה החקלאית". 

הסביבה אישור להזרמת חירום לנחל גזר לעומת זאת, על פי רישומי המשרד לאיכות 

.  כלומר לא ניתנו אישורים לכול הזרמות הקולחין 2009ניתן רק במהלך שבועיים בשנת 

 שביצע האיגוד. 

 23.9.11כמו כן, הביקורת ביקשה את הצו שניתן בעקבות הבקשה שהוגשה בתאריך 

 ונענתה כי "לא ניתן צו". 

בדבר הזרמת קולחין  2002ד הפנים משנת נמצא כי ההערה בדו"ח הביקורת של משר

ללא אישור, לא תוקנה, אף שחלפו כעשר שנים. מנהלנית האיגוד מסרה לביקורת 

( כי "נסיוננו עם ההיענות למתן הרשאה להגלשת קולחין הינו 25.7.12)בפגישה מיום 

 ניסיון לא טוב, ובשנים האחרונות לא התקבלה הרשאה להגלשה".

גוד בהתייחסותה לממצא זה כי: "מי הקולחין המופקים במט"ש עוד מסרה מנהלנית האי

הינם בבעלות ובשליטת מדינת ישראל )ראו חוק המים(. מדינת ישראל היא זו האמונה 

על ניצול  המים והיא זו המחליטה באמצעות רישיונות מי יקבל מי קולחין ומה הכמות 

ל המים המופקים שיקבל. מדינת ישראל הפקידה את חברת מקורות לפעול לניצו

שנה ויותר העודפים גולשים לנחל כדרך הטבע.  15המט"ש. בהיעדר ניצול מלא מזה 

צווי הרשאה לעומת זאת ניתנים או שלא ניתנים על פי מדיניות המשרד להגנת 

 הסביבה".

 לאחר מכן הוסיפה ומסרה בהתייחסותה כי:

לשה(. בנקודת הזמן בה "האיגוד לא מגליש לנחל קולחין באופן יזום )באין הרשאה להג

מגיע מאגר הקולחין לרום המקסימאלי שלו הוא גולש לנחל דרך מגלש החירום, שאם 

לא כן )אילו לא היה מגלש חירום( היה המאגר עולה עד לפריצת הסוללות )אסון!!!(. 

                                                                               . 5/2012עד  10-11/2011הוגשה עבור התקופה  23.9.11-בקשת ההגלשה שהוגשה ב



הטעות נבעה כנראה מטעות סופר, נראה כי התאריכים המצוינים לא שונו מהטפסים 

של השנה הקודמת. הנ"ל הוכן על ידי המהנדס א.נ. ז"ל. ...האישור להגלשה הינו 

בעת גשמים בלבד, על  אישור לפתוח סיפונים ולהגליש כמות גדולה של קולחין לנחל

 מנת שתמהיל הקולחין עם גשמים יקטין את הזיהום". 

אסורה על הזרמת מים לנחלים, לרבות מי קולחין, מי רכז ושפכים, הביקורת מציינת כי 

אלא אם כן מנהל רשות המים שוכנע, לאחר קבלת  ,1959 -חוק המים, התשי"ט פי

המייעצת לעניין צווי הרשאה להזרמה לנחלים, כי נסיבות העניין אינן המלצה מהוועדה 

משאירות ברירה אלא לאפשר הזרמתם לתקופה קצובה בתנאים שייקבעו על ידו בצו 

מטרת מתן צו הרשאה להזרמה לנחלים היא  .י"א לחוק המים 20סעיף  הרשאה, מכוח

למנוע או למזער זיהום מקורות מים, וזאת על ידי קביעת תנאים להזרמה וכן הוראות 

המחייבות פיקוח ובקרה על קיום התנאים. בנוסף, בצו הרשאה ניתן לקבוע לוחות זמנים 

ל או לחלופין לקבוע לוחות לשדרוג איכות ההזרמה לאיכות הנדרשת להזרמה לנח

  .זמנים להפסקת ההזרמות לנחל

הביקורת מעירה כי האיגוד לא קיבל הרשאות להזרמת מי מט"ש לנחלים, וקיים חשש 

 . 1959-לעבירה לכאורה על חוק המים, התשי"ט

 :המלצה

 יש להסדיר את הגלשת הקולחין לנחל מול רשות המים. 

 

 פיקוח על מזהמים וניטור   11.8

ים מובלים באמצעות קווי הולכה  שבבעלות הרשויות המקומיות ו/או התאגידים השפכ

 ובטיפולם.

לדברי מנהלנית האיגוד, הרשויות מעבירות לעתים שפכים גולמיים באיכות גרועה 

הגורמים נזק למט"ש. אין לאיגוד יכולת פיקוח על כמות השפכים ואיכותם, ואין ביכולתו 

הזיהום ואת הרשויות המזהמות, ולמנוע כניסת שפכים  לזהות באופן שיטתי את מקורות

 למאגר. 

המט"ש אמנם עורך לעתים בדיקות מדגמיות ביציאות הביוב של המפעלים, אך הוא 

תלוי ברשויות המקומיות לצורך אכיפה, כאשר עלויות הנזקים מוטלות על האיגוד ולא 

יל סנקציות על על המפעל או הרשות המזהמים. לדבריה, אין בסמכות המט"ש להט

 המפעלים או על הרשויות המזהמות. 

משתמע, שאם רשות אחת אינה מאתרת ומענישה מזהם שבתחומה, נושאים בנזקי 

 מזהם זה כלל חברי האיגוד. 

 מנהלנית האיגוד מסרה בהתייחסותה כי:

"המט"ש הינו טיפול קצה בשפכים ואין לו סמכויות אכיפה מול המפעלים. אחריות 

תנת בחוק לרשויות ולתאגידי המים. למרות האמור, האיגוד התקשר עם וסמכות זו ני

יועץ לנושא, הקים פורום לטיפול במזהמים, קיים ומקיים ישיבות עם הרשויות 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM01.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM01.pdf


והתאגידים, ומבצע בשיתוף פעולה בדיקות וסקר לאיתור המזהמים. כל זאת על מנת 

הביקורת צריכה לצמצם את כניסת השפכים המזהמים למט"ש ולהקל על הפעילות. 

 להיות מופנית לרשויות ולא לאיגוד". 

 

 

 יועמ"ש האיגוד מסר לביקורת בהתייחסותו כי: " 

"לעניין הגורמים להם ניתנו סמכויות לפקח על מזהמים וניטור...האיגוד נמצא במגעים 

מתמידים עם אותם התאגידים. האיגוד מבצע בדיקות מדגמיות לאיתור מזהמים 

ד מעביר את החומר לתאגידי המים והביוב לביצוע פעולות פוטנציאלים. האיגו

אכיפה...אכן אין אנו בעולם אידאלי. בנזקי העבריין נושאים לא פעם גורמים 

 תמימים...". 

 המלצה:

הביקורת סבורה שעל האיגוד לבחון דרכים למניעת הזרמת שפכים גולמיים 

 באיכות גרועה  . 

 

 מכירת מי קולחין   11.9

 קובע כי:  1962 –ק הרשויות המקומיות )ביוב( תשכ"ב לחו 15סעיף 

-רשות מקומית רשאית, בכפוף להוראות חוק המים, תשי"ט"

, וההוראות על פיו, למכור את מי הביוב שלה בתנאים 1959

הנראים לה, ובלבד שיובטח להנחת דעתה של רשות 

 הבריאות כי מי הביוב לא יהיו למפגע ציבורי".

  

ערים איילון נ' נציב המים, קבע בית המשפט המחוזי בשבתו כבית  איגוד 103/01בע"ש 

 ( כי: 24/6/01דין לענייני מים )

לחוק הביוב עוסק בזכותה של רשות מקומית  15"סעיף 

למכור את מי הביוב שלה...לרשות יש זיקה מיוחדת למי 

הביוב, שכן היא זו שעשתה את ההשקעות לטיפול במים 

..הנטל שיוטל על ציבור צרכני האלה, להולכתם ולטיהורם.

מי הקולחין עשוי דווקא להקטין את ההיטלים המוטלים על 

הציבור בכללותו, שכן חלק מן ההשקעה של האיגוד 

בטיפול במי הביוב תוחזר אל קופת הרשות, ובכך יגבה 

 הצרכן בחזרה חלק מהוצאותיו בגין הטיפול במי הביוב".



 –למי קולחין המסופקים ממט"ש(, תשע"א  קובעים כללי המים )תעריפים 2010משנת 

עבור איכות מים שניונית, שהיא איכות המים שהמט"ש  מפיק לעת  0, תעריף 2010

 עתה)עד לשדרוג(.  

שהוא מי שמספק מי קולחין  –עם זאת, התעריף הזה חל לגבי העברת הקולחין לספק 

 באמצעות מפעל השבה, לפי רישיון הפקה )למשל מקורות(. 

כאורה, שכאשר אין מדובר בהעברת הקולחין לספק אלא לצרכן, יש למי משתמע ל

 . 2012הקולחין ערך לפי ספר תעריפי המים הביוב משנת 

 

 

על פי הצהרת האיגוד בבקשתו למתן הרשאה לסילוק קולחין לנחל גזר מתאריך 

23/9/11: 

מלמ"ק בשנה בקולחים להשקייה  9.3-"היום משתמשים בכ

"ק לשנה לצרכי חברת החשמל, מלמ 1.8-חקלאית, ובכ

כמו כן הסתיימה ...בשנה של קולחים מלמ"ק 16מתוך 

בניית מערכת ומאגר לשימוש בקולחין לקירור מערכת 

טורבינות הגז של חברת החשמל באתר גזר הסמוך. 

המערכת הנ"ל אמורה להתחיל לפעול מידית לאחר גמר 

ההרצה של חברת החשמל על פי החלטת חברת החשמל. 

מלמ"ק מי קולחין בשנה  5ת תצרוך בשלב הראשון המערכ

 לאורך כל ימות השנה".     

גם במכתבו של יו"ר האיגוד למהנדס הראשי לבריאות הסביבה ויו"ר ועדת חריגים 

 : 6/8/12מתאריך 

"מי קולחין מנוצלים...באמצעות חברת החשמל,  

לצרכי קירור טורבינות בתחנת הכוח גזר.  המשתמשת במים

שר לחברת החשמל מלוא הצריכה הנדרשת על ככל שתאו

מיליון קוב לשנה, צפוי ניצול מלא של מי  5 –ידה, כ 

 הקולחין המופקים במט"ש". 

לשאלת הביקורת ענה האיגוד, כי את חברת החשמל 

מחייבים לפי כנתוני מד ספיקה המוצב בכניסה למאגר 

חברת החשמל. שאלת הביקורת כיצד נמדדים הקולחין 

 לא נענתה.  –שימוש חקלאי המוזרמים ל

נמצא כי מופיעים אך ורק תשלומי השתתפות של רשויות,   2012מעיון  בהצעת תקציב 

 וכלל לא מופיעים תשלומים מרוכשי מי הקולחין. 

 .  29/12/05הביקורת עיינה בחוזה בין האיגוד לבין חברת החשמל מתאריך 



ל מי קולחין לצורך קירור בחוזה נקבע כי חברת החשמל מעוניינת בקבלת אספקה ש

מתקני החברה בתחנת הכוח גזר. האיגוד מוכן לקבל על עצמו לאפשר לחברה לצרוך 

ממט"ש אילון מי קולחין לצורך קירור מתקני החברה. החברה מצהירה כי תזדקק 

אגורות חדשות לכל  7תמורתם ותשלם  מיליון מ"ק לשנה, 5 –לכמות מי קולחין של כ 

 . 15/10/03ריך מ"ק, צמוד למדד מתא

לא נרשמו כלל  2011ובדו"ח הכספי של שנת  2012על אף האמור, בהצעת תקציב 

  הכנסות לאיגוד מחברת החשמל.

דיווחי האיגוד בדבר ניצול מי הקולחין לצורכי חברת החשמל והצהרת חברת החשמל 

 7מיליון מ"ק לשנה, ותשלם תמורתם  5 –בחוזה כי " תזדקק לכמות מי קולחין של כ 

 2012אגורות חדשות לכל מ"ק," אינם עולים בקנה אחד עם נתוני הצעת התקציב לשנת 

 .2011ונתוני הדוח הכספי לשנת 

עבור  4/12/12יצוין, כי לביקורת נמסרה דרישת תשלום לחברת החשמל מתאריך 

מנהלנית האיגוד דיווחה ₪.  109,829, בסך של 2012יוני  -2011חודשים דצמבר 

 ם הופקד.לביקורת שהתשלו

. המנהלנית 2011לא נמסרה אסמכתה לדרישת תשלום מחברת החשמל לשנת 

הסבירה שחברת החשמל לא השתמשה במי קולחין בשנה זו. דברים אלה אינם עולים 

בקנה אחד עם דיווח האיגוד בבקשתו למתן הרשאה לסילוק קולחין לנחל גזר בחודש 

שנה בקולחים להשקיה חקלאית, מלמ"ק ב 9.3-, כי "היום משתמשים בכ2011ספטמבר 

 מלמ"ק בשנה של קולחים... . " 16מלמ"ק לשנה לצרכי חברת החשמל, מתוך  1.8-ובכ

 

מנהלנית האיגוד מסרה לביקורת בהתייחסותה לממצא זה: "כל האמור הינו בבחינת 

צפי שאיבה כפי שהוכתב על ידי חברת החשמל או מקורות. כאשר אין שימוש בקולחין, 

..עמדת רשות המים היא שאין לגבות תשלום עבור מים באיכות אין חיוב..

הנ"ל צורכת מי קולחין בהתאם לרישיונות  –חברת החשמל  –שניונית...לגבי החריג 

שהיא מקבלת מרשות המים ובהתאם לצרכי תחנת הכוח המשתנים מעת לעת. בדרך 

ב".                                    מיליון קו 5 –כלל הרישיון של רשות המים ניתן לכמות קטנה בהרבה מ 

עוד הוסיפה המנהלנית בהתייחסותה השנייה לממצא: "מקורות שואבת קולחין ללא 

תשלום...חברת החשמל...משלמת סכום כלשהו לאיגוד...אולם ח.ח.י תלויה ברישיונות 

לא שואבת ולא צורכת...כל הנתונים  –לשימוש בקולחין...בנוסף, בעת תקלת שאיבה 

המופיעים הינם בגדר צפי המוגש ע"י הגופים השואבים את מי הקולחין. חח"י משלמת 

 עבור הקולחין אותם היא שואבת בפועל". 



 המלצה:

יש להקפיד לגבות את התשלומים עבור מכירת מי קולחין ולתעד את 

 התקבולים. 

 אתר סילוק האשפה של האיגוד .11

עת חדל לשמש  1972עוד בשנת אס"פ )אתר סילוק פסולת( מודיעין החל פעילותו 

פעל המקום כ"אתר  2001ועד שנת  1972כמחצבה והופסקו בו פעולות החציבה. משנת 

 דונם.  100סילוק פסולת רטובה" )ביתית( על שטח של מעל  

 בתחילה הופעל האתר על ידי מועצה אזורית חבל מודיעין.

 הועבר לאחריותו ולתפעולו של האיגוד.  1995החל משנת 

נסגר האתר לאחר שקלט פסולת מערי האיגוד וכן מעיריית פתח תקווה.  2001 בשנת

זאת, בין היתר, משום שבאתר לא בוצעו איטומים כהגנות מפני חלחול מי נגר אל 

אקוויפר מי התהום. לטענת מינהל מקרקעי ישראל, האתר ממשיך להיות גורם מזהם 

 מזהם את מי התהום.  הפולט גזי חממה אל האטמוספירה, והגשם שמחלחל דרכו

 , האתר עלול אף להתלקח. 9.2.10על פי דיווח יו"ר האיגוד בפרוטוקול המועצה מיום 

לשאלת הביקורת כיצד האיגוד מטפל בסכנת ההתלקחות ענתה המנהלנית כי הדבר 

 מבוצע באמצעות "פס אש וביקורות שוטפות". 

 

עוד בפינוי אשפה, אלא  , האיגוד לא עסק2001מאז סגירת אס"פ מודיעין בסוף שנת 

 רק בפינוי מי תשטיפים מאתר האשפה ושמירה על האתר. 

 לשנה. ₪ ( בכמיליון 2011-2012פעילות זו תוקצבה בשניים האחרונות )

, דיווח יו"ר האיגוד כי מונה יועץ להכנת מכרז 9.2.10בישיבת מועצת האיגוד בתאריך 

 יכות הסביבה. להכשרת האתר  לסגירתו על פי התנאים של המשרד לא

 

בפרוטוקול המועצה מחודש אוקטובר של אותה שנה אמר יו"ר האיגוד, כי מי שהחל 

להפעיל את האתר היה מועצה אזורית חבל מודיעין. האיגוד נכנס בנעלי חבל מודיעין, 

 שנים.  5-והפעיל אותו רק כ

 לטענת יו"ר האיגוד:

זיהמו לו גופים, המינהל שלא שמר על הקרקע ו 3"העסק נופל בין 

אותה....מועצה אזורית חבל מודיעין שהפעילה את המקום ואנחנו לזמן 

 ." 17שנים מתוך  5היחסי שזה הופעל, 

 החלטת המועצה הייתה: 

"לשלוח את המכרז למינהל מקרקעי ישראל, ולהודיע להם שהקרקע בבעלותם והם 

 אחראים על הנושא" .



)בג"צ  2010דין שהוגשה בשנת כנגד האיגוד עומדת עתירה של עמותת אדם טבע ו

( בגין אס"פ מודיעין ומפגעיו. אם תתקבל העתירה עלול האיגוד להיות מחויב 1010/10

האיגוד לא חייב את הגופים החברים בו בסכום הכרוך ₪. מיליון  15-20 –בסכום של כ 

לא נערכה כל הפרשה בגין העתירה. לפי בדוח הכספי צוין כי בשיקום אס"פ מודיעין. 

תבו של היועץ המשפטי של האיגוד : "בשלב זה איני יכול להעריך את סיכויי מכ

 העתירה".

, האיגוד הפעיל את אס"פ מודיעין רק בחלק 9.2.10כאמור בפרוטוקול מתאריך 

קטן יחסית מתקופת פעילות האתר. למרות זאת, החלטת המועצה הייתה 

היא אמנם לנסות ולגלגל את מלוא האחריות למינהל מקרקעי ישראל )ש

הבעלים אך לא הגורם המזהם(. הביקורת ביקשה לקבל את תשובת היועץ 

המשפטי שלא השיב ולא התייחס לשאלה מה נעשה מטעם האיגוד כדי להעביר 

חלק מן האחריות של האיגוד על מועצה אזורית מודיעין, שהייתה מפעילת 

  האתר רוב השנים, וזאת באופן יחסי לתקופת החזקת האתר על ידה. 

יועמ"ש האיגוד מסר לביקורת בהתייחסותו לממצא זה כי: "באשר לנושא השיקום 

מתקיים כאמור בימים אלה דיון בבג"צ. עמדת האיגוד היא על מנת לבצע שיקום יש 

האיגוד פנה לקבל את הסכמתו אך החוזה לא הונפק  –צורך בחוזה מתאים מול המינהל 

וע העבודות נשוא השיקום, גם זה יש צורך בתב"ע חדשה שתאפשר ביצ –עד היום 

בטיפול המינהל שהוא בעל הקרקע. יש צורך לחלק את עלויות השיקום בין כלל 

המשמשים באתר במשך שנות קיומו בהתאם לכמויות האשפה שכל רשות הטמינה 

)לרבות ובעיקר רשויות שאינן חברות באיגוד...במהלך הדיונים בבג"צ זומנו נציגי 

לל משרדי הממשלה הרלוונטיים למשנה ליועץ המשפטי הרשויות המטמינות וכ

לממשלה...לאחר 'לחץ' מצד היועמ"ש של הרשויות הסרבניות ועמדתו כי 'המזהם משלם 

ובהתאם למידת הזיהום' הוסכם על הכל להעביר את הנושא לגישור בפני מר מני מזוז 

 לשעבר היועץ המשפטי לממשלה".

 


